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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Centro de Estudos Rurais e Urbanos (CERU), da Universidade de São Paulo, tem 

a satisfação de dar publicidade às Atas Completas do 47º Encontro Nacional de Estudos 

Rurais e Urbanos: Cidades, Memórias e Transformações, evento realizado entre os dias 

3 e 5 de novembro de 2021. 

 

O CERU foi fundado em 1964 como sociedade civil, sem fins lucrativos, reconhecida 

como de Utilidade Pública Federal e Estadual, com sede no prédio das Ciências Sociais, da 

Universidade de São Paulo; tem a finalidade de desenvolver pesquisas, promover a formação 

de pesquisadores, organizar encontros de estudiosos de formações diversas e colocar à 

disposição dos pesquisadores sua biblioteca e documentação para facilitar o trabalho 

científico. É reconhecido pela USP como Núcleo de Apoio à Pesquisa – NAP/CERU. 

 

O CERU realiza um trabalho integrado entre professores e alunos no âmbito de 

diversos convênios e contratos com entidades governamentais e não-governamentais, 

nacionais e internacionais, o que têm possibilitado o desenvolvimento de pesquisas nas 

diversas áreas do conhecimento. 

 

O Encontro Nacional do Centro de Estudos Rurais e Urbanos é uma reunião de 

pesquisadores para apresentação e discussão de resultados de pesquisa e questões 

metodológicas e, nesta 47ª.  edição, cujo tema motivador foi Cidades, Memórias e 

Transformações, contou com a parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

através de seu Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade 

(PPGPACS), além de outras entidades e investigadores.



 

 

TERRITÓRIOS, DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 

GEOGRÁFICA: APROXIMAÇÕES E POSSIBILIDADES 
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INTRODUÇÃO 

 

No decurso da história do pensamento geográfico a categoria território assumiu 

distintas abordagens, as quais precisam ser interpretadas mediante uma escala têmporo-

espacial; visto que todo conceito é situado em um período histórico e geográfico, refletindo 

as análises do contexto no qual foi elaborado. Conceituar é ação, mas não de forma neutra 

e, sim, sempre coberta de intencionalidades. Portanto, ao tecer depreensões sobre os 

aspectos da realidade, mediante os conceitos, o fazemos como uma ação política, a qual nos 

possibilita analisar questões da prática (HAESBAERT, 2009). 

Quando buscamos transpor tais análises para a educação geográfica é imprescindível 

o rigor conceitual e a escolha da concepção teórica que melhor se adeque a realidade 

vivenciada pelos/as alunos/as. Atrelado a isto, corroboramos com Meireles e Portugal (2012, 

p. 19) ao evidenciarem “[...] que a aprendizagem de conteúdos geográficos, tematizados na 

escola, pode ser mediada por diferentes linguagens, possibilitando entender/aprender, de 

diferentes modos e a partir de diversos contextos [...]”, os quais fazem emergir distintas 

territorialidades. 

A fim de construir uma correlação entre os conceitos de território e territorialidade e 

o modo como emergem enquanto conteúdos curriculares na Geografia Escolar, delimitamos 

a seguinte problemática: de que modo as diversas linguagens podem ser apropriadas 

enquanto dispositivo didático-pedagógico na educação geográfica para analisar distintas 

territorialidades que emergem nas dimensões material e simbólica do território? Diante disso, 

este escrito tem por objetivo abordar possibilidades de mediação de conceitos e temas da 
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Geografia a partir de temáticas territoriais ancoradas no uso das diversas linguagens na sala 

de aula. 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo como método a revisão 

bibliográfica a partir do levantamento das contribuições dos principais autores que discutem 

as seguintes categorias analíticas: território e territorialidades. Mediante a isto, elegemos 

algumas temáticas que serão correlacionadas no transcurso deste artigo com as diversas 

linguagens, a saber: as dimensões sagradas e profanas das festas populares; comunidades 

quilombolas e indígenas; questões do espaço agrário. 

As discussões construídas neste escrito emergem no contexto do componente 

curricular Educação Geográfica, Linguagens e Territorialidades, no Programa de Pós-

graduação em Estudos Territoriais – PROET –, do Departamento de Ciências Exatas e da 

Terra – DCET –, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus I/Salvador; cuja 

ementa discorre sobre a abordagem dos conceitos território e territorialidade na educação 

geográfica, mediante uma interface com as diversas linguagens. 

Portanto, refletir sobre o modo como as questões territoriais emergem no contexto 

da sala de aula é imprescindível para construir noções de criticidade e autonomia no processo 

de ensino e aprendizagem, sobretudo quando as abordagens são mediadas pelas diferentes 

linguagens –  música, cartografia, literatura, imagem, tecnologias digitais e etc –, as quais 

potencializam o olhar do/a aluno/a sobre o cotidiano, visto que estes artefatos possibilitam 

que os conceitos sejam analisados com vistas a uma interpretação do espaço de vivência dos 

educandos.  

 

O TERRITÓRIO E SEUS COMPONENTES DEFINIDORES 

 

A palavra território tem sua etimologia no termo do latim territorium, o qual deriva do 

vocábulo terra, tendo sido utilizada no Império Romano para designar porções espaciais 

pertencentes à determinada jurisdição político-administrativa. Além do mais, há uma 

proximidade etimológica entre terra-territorium e térreo-territor (aterrorizar), corroborando 

com as percepções construídas sobre o aludido conceito: enquanto materialidade (terra) e a 

partir dos sentimentos por ele evocados (dimensão simbólica) (HAESBAERT, 2004). 

O pioneirismo na abordagem desta categoria pertence à Ratzel (1990), sendo uma 

conceituação mais basilar, na qual o autor coloca o território enquanto condição material 

para a existência do Estado, definindo-o como “[...] uma determinada porção da superfície 

terrestre apropriada por um grupo humano” (RATZEL, 1990, p. 23). Ademais, acrescenta 

ainda que “o Estado protege o território contra as violações vindas de fora, que poderiam 

reduzi-lo” (RATZEL, 1990, p. 76 grifos nossos), ratificando a compreensão do Estado 

como organismo que constrói e defende o território. 

Uma noção tradicional que apresenta uma vinculação desta categoria enquanto 

estrutura vinculada a um estado-nação foi elaborada por Gottmann (2012, p. 523), cuja 

definição indica que o “território é a porção do espaço geográfico que coincide com a 

extensão espacial da jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do corpo 

político organizado sobre uma estrutura de governo”. Portanto, o território está posto sob 
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uma base material delimitada pela ação humana mediante um processo político, exercido 

pelo estado que controla esta porção geográfica. 

Ampliando as problematizações no que concerne a esta categoria analítica, Raffestin 

(1993) considera uma importante diferenciação entre espaço e território, indicando que o 

primeiro é anterior ao segundo e a partir destes que os atores se territorializam. Assim, o 

território “[...] é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza 

um programa) em qualquer nível” (RAFFESTIN, 1993, p. 143), sendo marcado por relações 

de poder, visto que “[...] toda construção da realidade é um instrumento de poder [...]” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 145) e o espaço é a matéria-prima para que tais representações sejam 

evidenciadas. 

Por fim, evidenciamos a concepção teórica que norteia as análises desenvolvidas 

neste escrito a partir de Haesbaert (2009), o qual enfatiza que espaço e território não podem 

ser separados, pois o primeiro está atrelado a uma dimensão social e o segundo as 

espacialidades das relações de poder. Neste sentido, “[...] o território pode ser concebido a 

partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações 

econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 

cultural.” (HAESBAERT, 2004, p. 79); revelando uma noção funcional e simbólica desta 

categoria analítica. 

O autor propõe uma análise em que a produção territorial precisa ser pensada a partir 

de uma multidimensionalidade, a qual se refere às múltiplas dimensões que compõem os 

conteúdos do território, seja ela cultural, simbólica, política, econômica, mas que evidencie a 

forma de apropriação e construção desta porção do espaço geográfico. Nas próprias palavras 

de Haesbaert (2004, p. 93) a construção do território “[...] resulta da interação diferenciada 

entre as múltiplas dimensões desse poder, desde sua natureza mais estritamente política até 

seu caráter mais propriamente simbólico” [...] perpassando por outros contextos de produção 

dessas relações de poder.  

Quando tecemos algumas considerações sobre as abordagens do conceito de 

território que emergem na história do pensamento geográfico, já propomos, mesmo que de 

forma implícita uma análise da multidimensionalidade, à medida que são distintas formas de 

pensar a mesma categoria analítica (COELHO NETO, 2013a). A concepção de Haesbaert 

(2004) apropriada como pressuposto teórico deste artigo já aborda esta possibilidade de 

pensar o território e as territorializações para além da jurisdição de um Estado-nação. 

Ademais, podemos também pensar na multiescalaridade enquanto componente 

definidor, a qual manifesta-se, de forma incipiente na definição proposta por Raffestin (1993, 

p. 152) ao indicar que “do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas 

ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos [aqueles que realizam um programa] que 

‘produzem’ o território [...]” É possível depreender que a conceituação enfatiza uma noção 

de construção territorial em distintas escalas, desde o Estado, preponderante naquele 

período, até o indivíduo, permitindo uma constituição de micro poderes. 

Mediante estas inferências, Coelho Neto (2013a, p. 29) afirma que a multiescalaridade 

pode ser descrita como as "[...] complexas relações de poder entre os mais variados agentes 

que operam em múltiplas escalas [...]” permitindo pensar “[...] nas múltiplas escalas em que 
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o poder se manifesta e se exerce", como será analisado nas sessões subsequentes a partir da 

análise das diversas territorialidades que surgem em distintas porções do nosso território, do 

nosso país, seja no rural ou no urbano. 

 

TERRITORIALIDADES DIVERSAS E ENSINO DA GEOGRAFIA: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES A PARTIR DO USO DAS LINGUAGENS  

 

Uma das finalidades para o Ensino da Geografia na contemporaneidade, conforme 

nos coloca Cavalcanti (2008) é o de formar estratégias para se pensar geograficamente. 

Todavia, esses mecanismos só são possíveis de serem concretizados a partir do momento 

em que é abordada com os estudantes a espacialidade dos fenômenos que eles vivenciam de 

forma direta ou a partir das informações que lhes são recebidas. 

Para tal, são múltiplas as possibilidades que podem ser traçadas para que isso aconteça 

de forma criativa e estimulante, isso, pois, com a Geografia, como enfatiza a professora 

Amélia Nogueira (2016) “podemos conhecer o espaço geográfico através das histórias 

narradas, da poesia, da música, cinema e das artes plásticas, ou da competência e habilidade 

musical e artística dos estudantes” (p. 198). Assim, cabe destacar a importância do uso das 

diversas linguagens numa abordagem geográfica.  

Para esse diálogo, Sacramento (2012), pontua que as linguagens no Ensino da 

Geografia vêm tendo suma importância na atualidade, ao dizer que esses artefatos didático-

pedagógicos estão sendo utilizados como instrumentos de aprendizagem para diversificar a 

construção do conhecimento em sala de aula. As linguagens podem ser apresentadas na aula 

de Geografia em forma de músicas, textos literários e jornalísticos, representações 

cartográficas, imagens, charges, histórias em quadrinhos, aulas de campo, tecnologias digitais, 

dos filmes cinematográficos, documentários e etc.  

Destarte, o uso dessas linguagens enquanto recursos didáticos no Ensino da 

Geografia possui grande relevância, “pois, elas possibilitam a (re)apresentação dos conceitos 

chaves, aproximando a ciência geográfica com o cotidiano” (BARROS; SILVA, 2015, p. 5). 

Um desses conceitos é o de território e, a partir dele as territorialidades, as quais manifestam-

se em perspectivas diversas. 

Conforme apresenta Saquet (2012), os conceitos de território e territorialidade vem 

tendo cada vez mais centralidade e relevância na Geografia brasileira, sobretudo no seu 

ensino, em que a abordagem desses conceitos tem sido considerada essencial, sem 

desconsiderar o espaço geográfico, “pela maneira coerente e eficaz de compreender e 

explicar atividades da nossa vida cotidiana e sua territorialização” (p. 699). Assim, emergem 

diversas temáticas do cotidiano relacionadas ao território e as territorialidades, são eles: a 

urbanização, mobilidades populacionais, as redes de circulação e comunicação, a atuação dos 

indígenas e quilombolas, a mulher nos espaços de poder, o sagrado e profano presentes nas 

festas populares, os processos e símbolos culturais, os movimentos sociais de luta pela terra 

no espaço agrário, dentre outras temáticas que surgem a partir desses conceitos geográficos. 

Por isso, apoiado no diálogo da Geografia com as diversas territorialidades que 

afloram por meio dos temas anteriormente destacados, é possível fazer com que os 
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estudantes atribuam significados ao que eles aprenderam, ouvindo músicas, lendo um texto 

de literatura de cordel, tecendo análises cartográficas ou até mesmo a partir da utilização de 

imagens/fotografias disponíveis no ciberespaço mediante as tecnologias digitais, as quais 

possuem valorosa importância no processo de ensino e aprendizagem, permitindo tecer 

discussões sobre temáticas territoriais. 

A seguir, então, serão apresentados exemplos e situações envolvendo temáticas 

ancoradas nas territorialidades a partir de diversas realidades inseridas em múltiplos 

contextos sociais do espaço geográfico, bem como possibilidades de abordagem dessas 

territorialidades no espaço escolar a partir do uso das linguagens na educação geográfica, 

enquanto artefatos didáticos mediadores da construção e apreensão desses conhecimentos. 

 

As territorialidades no contexto festivo: um exemplo a partir das festas populares do território do Recôncavo 

Baiano 

 

Ao se pensar em cultura, emergem inúmeras abordagens, perspectivas e correntes 

teóricas para a discussão da complexidade desse tão amplo conceito. No entanto, nos atemos 

a Claval (2014) ao destacar que a cultura pode ser entendida também a partir da “soma dos 

comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados 

pelos indivíduos durante suas vidas e pelo conjunto dos grupos que fazem parte” (p. 71). 

Claramente, nessa perspectiva, tem-se a cultura enquanto uma herança transmitida de uma 

geração para outra. 

Nesse contexto supracitado, cabe se pensar na dimensão das festas populares. 

Entendê-las nos remete ao passado para compreender que desde a antiguidade os seres 

humanos reservam momentos em suas vidas para celebrações e outras comemorações. E 

ainda assim, através de muitas mãos, de muitas gerações, essas, apesar de modificações e 

novas significâncias recebidas por conta das suas temporalidades, seguem sendo celebradas. 

Não se pode deixar de mencionar o Brasil, um país marcado por uma rica diversidade 

cultural, onde de Norte a Sul, existe um grande número de tradições e manifestações culturais 

“que foram ampliadas as maneiras com as quais o povo brasileiro celebra seus rituais, seus 

santos, suas festas de largo, suas colheitas, suas datas comemorativas delineando ricas 

manifestações culturais” (CRUZ; MENEZES; PINTO, 2008, p. 5) em diferentes contextos 

que traduzem os processos de apropriação de diversos povos no/sobre o território. 

O festejar na cidade e na roça, tem levado muitos geógrafos a se questionarem sobre 

os lugares e os territórios, seus valores, ideologias e crenças, bem como têm revelado as 

tensões que surgem entre ordem e desordem, tradição e ruptura, público e privado, 

austeridade e excessos, mercantilização e originalidade, identidades e diferenças (DEUS; 

TORRES; ALMEIDA; VARGAS, 2016).  Almeida (2011), postula que as festas populares 

se apropriam, isto é, “territorializam” os espaços em que elas acontecem, marcando 

significativamente seus territórios, independente do turismo e do fato de serem eventos 

cíclicos. Não há como transitar num espaço onde ocorre um grande evento festivo todos os 

anos e não se remeter a esse como o “lugar” da festa. 
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Cabe mencionar, a exemplo, o Território do Recôncavo, um agrupamento de vinte 

municípios, situado a leste da Bahia, conhecidos pelas diversidades e densidades simbólicas 

das suas festividades populares criadas e reinventadas pelo dinamismo sociocultural do povo 

brasileiro. Tratam-se de festividades ligadas a elementos sagrados, místicos, profanos, 

políticos, todos esses congregam diferentes vertentes. Essa miríade de celebrações confere 

ao Recôncavo Baiano e aos seus municípios uma identidade própria assumida a partir do seu 

contexto festivo. 

O município de Cachoeira, por exemplo, é um dos que estão situados no Recôncavo, 

e talvez um dos mais festeiros desse recorte territorial. A religiosidade é um vetor marcante 

na vida cachoeirana. É no espaço urbano desse município que está localizada a sede da 

Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte1. Não se pode deixar de mencionar que 

Cachoeira possui um expressivo número de terreiros de candomblé, sendo também espaço 

de diferentes celebrações religiosas e sincréticas2 que assumem uma configuração muito 

interessante na dinâmica cultural do espaço urbano ao enfatizarem as territorialidades do 

sagrado e do profano, do catolicismo e do candomblé sob a ótica local da Geografia.  

É no centro histórico3 da cidade que estão localizadas as suas igrejas mais 

importantes, ruas em calçamento de pedras, imponentes construções e prédios coloniais que 

retratam as marcas/rugosidades4 que compõe o arranjo urbano local da cidade. E é nesse 

centro histórico que as festas cachoeiranas se territorializam, isto é, acontecem. Assim, a 

partir desse território festeiro que é a cidade de Cachoeira marcada pela presença de inúmeros 

grupos sociais, territorialidades particulares surgem: o sagrado e o profano. 

Conforme aponta Rosendhal (2005), o território pode ser delimitado em lugares do 

“cosmo”, os quais estão comprometidos com o domínio do sagrado e marcado por diversos 

significados e os lugares do “caos” que apontam uma realidade não divina, marcada pela 

ausência de uma consagração, assim, constituindo-se num domínio profano, afastado das 

questões religiosas. Vejamos um exemplo onde cosmo e caos acontecem numa dimensão 

territorial-festiva e as devidas conclusões disso. 

A Festa de Nossa Senhora da Ajuda, conforme Santos (2014) é realizada desde 1820 

e também é considerada pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural (IPAC), desde 2017, como 

Patrimônio Imaterial da Bahia. A festa que atrai devotos católicos, principalmente do 

Recôncavo Baiano, homenageia Nossa Senhora da Ajuda, padroeira da primeira capela 

construída na cidade de Cachoeira, nos séculos XVI e XVII nos arredores do engenho de 

 
1 A Irmandade da Boa Morte é composta por mulheres negras idosas e é considerada uma das primeiras irmandades 
exclusivamente femininas do Brasil. Estima-se que ela tenha sido fundada por volta de 1820. Ela exerce, desde a época de 
uma sociedade ainda escravocrata, o papel de um ambiente de resistência e amor ao povo negro. Na Irmandade, as mulheres 
professavam a religião dominante ao mesmo tempo em que cultuavam e celebravam suas crenças ancestrais. As celebrações 
eram, e continuam sendo caracterizadas por atos litúrgicos com banquetes, muita música e símbolos africanos. Hoje, 
Cachoeira é o local para onde a população negra de todo o Brasil recorre em busca de suas origens. A cultura se mantém 
porque a Festa da Boa Morte é, até hoje, uma representação da resistência feminina negra. 
2 São exemplos dessas celebrações: as festividades dedicadas a Iemanjá (fevereiro), a São João (junho), a Nossa Senhora D’ 
Ajuda (novembro), a Nossa Senhora da Boa Morte e São Roque (agosto), Santos Cosme e Damião (setembro), dentre 
outras celebrações. 
3 Cachoeira é considerada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) como Monumento Nacional 
em virtude do seu imponente conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo mesmo órgão em 1971. 
4 Sobre as rugosidades do espaço, consultar Santos (1996). 
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açúcar que deu origem a nucleação urbana chamada de Vila de Nossa Senhora do Rosário 

do Porto da Cachoeira5.  

Atualmente compõe a programação da Festa D’Ajuda: bando anunciador, lavagem, 

tríduo, missas e procissão, além de desfiles de fantasiados, mascarados, fanfarras, folguedos 

e grupos culturais, a exemplo, as associações de samba de roda da região. Nos últimos anos, 

a festa tem atraído turistas de outros estados e do exterior, assim, fortalecendo o turismo 

religioso no município e incrementando o movimento do comércio no município. 

A própria devoção a Nossa Senhora D’Ajuda, a capela, as orações, missas e 

procissões fazem parte da dimensão territorial sagrada da festa, ou seja, a partir dessa 

programação, nota-se uma territorialidade controlada, nesse caso, pela Igreja Católica. Com 

a inserção de novos elementos no contexto/programação da festa, é possível notar 

claramente o surgimento de uma outra territorialidade, controlada, dessa vez, pelos órgãos 

responsáveis pela realização de eventos públicos no município. Isto, pois, estendeu-se a festa, 

que até então era realizada dentro do templo, assim, sendo incorporados à dimensão física 

do espaço público das ruas da cidade: as lavagens das escadarias do templo, o bando 

anunciador, os desfiles de fantasias, os blocos carnavalescos. 

É importante destacar que “os tempos de reza e de festa são elaborações 

socioculturais que unem aspectos sagrados e profanos [...], primeiramente sob o comado da 

igreja e, mais tarde, sob o primado da ordem pública [...]” (SERPA, 2011, p. 54), como fica 

claro no exemplo analisado. Portanto, a partir do que é elucidado através das territorialidades 

sagradas e profanas, faz-se necessário convidar para esse diálogo, Souza (2009), o qual 

destaca que o território deve ser pensado, antes de tudo, a partir das relações de poder, 

mesmo compreendendo que a dimensão territorial envolve também outras vertentes, como 

por exemplo, a simbólica. 

 

O que ‘define’ o território é, em primeiríssimo lugar, o poder – e, nesse sentido, 

a dimensão política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil. Isso 

não quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as teias de significados, as 

identidades...) e mesmo a economia (o trabalho, os processos de produção e 

circulação de bens) não sejam relevantes ou não estejam ‘contemplados’ ao se 

lidar com o conceito (...) (p. 59-60). 

 

A presença das territorialidades cíclicas sagradas e profanas, sob o ponto de vista 

teórico são consideradas “territórios nitidamente delimitados, que assumem características 

distintas e podem ser considerados, pelo menos em parte, como exclusivos de quem os ocupa 

e de quem os define” (RONCAYOLO, 1988, p. 263), de tal modo pode-se dizer que o 

território se fundamenta num campo de ação onde os indivíduos e grupos (nesse caso os 

organizadores do evento: igreja e poder público) empreendem normas e regras sobre as 

territorialidades criadas por ambos no período festivo. Eis aí a dimensão do poder frente a 

produção dessas territorialidades. 

 
5 Sobre o contexto histórico da festa, consultar Castro (2012). 
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No contexto da festa de Nossa Senhora D’ Ajuda, a multiescalaridade do território 

também se torna evidente, visto que as territorialidades sagradas e profanas estão presentes 

somente durante os dias de festa, quando esses festejos acabam, essas territorialidades 

passam a não mais existirem: a igreja é somente aberta para reuniões devocionais e limpeza, 

o movimento nas imediações do templo deixa de existir, o placo é desarmado e o fluxo de 

pessoas é bastante reduzido naquele território festeiro da cidade.  

Sobre essa mobilidade, Souza (1995, p. 81) enfatiza que: 
 

[...] territórios são construídos (e desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais 

diferentes: séculos, décadas, anos, meses ou dias; podem ter um caráter permanente, mas 

também podem ter uma existência periódica, cíclica.  

 

Na procissão, por exemplo, em que a imagem de Nossa Senhora D’Ajuda deixa o 

seu templo, ou seja, a sua territorialidade sagrada e percorre as ruas da cidade, vista como o 

espaço em que ocorrem a territorialidade profana, nitidamente, naquele momento, uma 

territorialidade sagrada surge na dimensão do espaço público da rua por uma questão de 

horas. Essa reflexão pode abranger também outras discussões a respeito do lugar do sagrado 

e do profano, os quais, apesar de serem tratados de forma isoladas, comungam de forma 

coletiva. Do território sagrado, surge o profano, logo não há como tratá-los em formas 

isoladas. O território está presente em todas essas dimensões (ROSENDHAL, 2005). 

Das festas populares emergem as músicas, afinal, não há como conceber as festas 

populares sem os seus ritmos dançantes. Na Festa D’Ajuda em Cachoeira, o samba-de-roda, 

os folguedos e os sons das charangas6 tomam conta das ruas da cidade. Nas letras dos 

sambas-de-roda, o retrato da vida cotidiana que expressam o lugar cotidiano, as relações 

sócio-identitárias nas urbanidades e ruralidades, a religiosidade popular, o sincretismo 

religioso, problemas sociais, dentre outros são abordados nas letras das canções dos sambas-

de-roda que são tocados no placo próximo à edificação do templo dedicado à sua santa 

padroeira.  

Do ponto de vista pedagógico, as músicas que expressam a realidade vivida atreladas 

ao Ensino de Geografia, podem propiciar, além de um melhor entendimento dos conteúdos, 

uma valorização dos elementos materiais e imateriais que compõe a região ou o lugar onde 

os estudantes moram. Assim, concorda-se com Pinheiro (2004), ao enfatizar que a 

pluralidade de assuntos abordados pela Geografia é uma das vantagens de trazer a música 

para discussão em sala, acreditando-se que com o uso das músicas, as aulas aconteçam de 

forma mais lúdica e isso aguce nos discentes uma maior participação e desenvolvimento em 

sala, visto que as músicas fazem parte do cotidiano.  

Um dos sambas-de-roda mais entoadas nos transcursos dos festejos de Nossa 

Senhora D’Ajuda, em Cachoeira, é dos grupos culturais de samba de roda “Agita Samba” e 

“Gegê Nagô”, as músicas desses grupos retratam a cidade de Cachoeira em suas diversas 

dimensões. Abaixo, um fragmento da letra da canção “Adeus, gente”: 
 

 
6 Charanga é uma banda de música geralmente composta apenas por instrumentos de sopro, embora também possa incluir 
timbales. 
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Segure a asa do pavão pra não voar, 

Se você é de Cachoeira, eu sou de lá [...]. 

Cachoeira, eu moro em Jacobina, 

Eu moro em Jacobina,  

Cachoeira é a minha terra. 

Adeus, gente! Adeus, gente! 

Adeus que eu já vou me embora!  

Adeus, gente!  

Com Deus e Nossa Senhora.  

Adeus, gente!7 

 

Assim, a partir do trabalho com a letra desse samba-de-roda nas aulas, o professor 

de Geografia não deve deixar de mencionar os conceitos de migração, territorialidades, 

desterritorialidade e de lugar em suas abordagens, elucidando novas discussões, como por 

exemplo, a importância do sentimento de pertencimento, a questão das identidades locais e 

regionais, bem como também pode-se fazer uma importante abordagem sobre as festas 

populares da cidade de Cachoeira e a sua relação com o samba-de-roda, um ritmo difundido 

no Recôncavo Baiano pelos/as negros/as escravizados e que é reproduzido pelos seus 

descendentes e reconhecido, desde 2005, como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

A guisa de conclusão é muito importante elucidar que conforme enfatiza Cavalcanti 

(2008), “a cidade educa, forma valores, comportamentos, informa com sua espacialidade, 

com seus sinais, com sua imagem, com seus sons, com sua escrita. Ela também é um 

conteúdo a ser apreendido por seus habitantes” (p. 74), podendo também ser lida e 

compreendida por meio de seus lugares de manifestação de identidades, de resistência e de 

culturas, como foi abordado até aqui. 

 

Mapeando territorialidades quilombolas e indígenas por meio da cartografia social  

 

O território apresenta um caráter material e simbólico: de um lado a dominação 

jurídico política, do outro, a apropriação repleta de experiências do vivido (HAESBAERT, 

2007). Segundo Freitas (2012), a noção que, via de regra, se torna hegemônica, é a jurídico-

política, tendo na figura do Estado o seu principal agente dominador, delimitando de forma 

arbitrária fronteiras de terras com diversos recursos naturais em detrimento das fronteiras de 

memórias, de paisagens tradicionais, ocultando os processos da história que lhes deram 

origem. A autora também acrescenta que  
 

No campo reflexivo educacional, a noção moderna de território deve ser tratada como 

produto de uma história, como construto lógico de um modelo de sociedade e civilidade, 

devendo ser estranhada e relativizada sempre que se pretenda abordar os sentidos que 

possa assumir no contexto de outras matrizes e perspectivas culturais, sejam elas indígenas, 

quilombolas, tradicionais (FREITAS, 2012, p. 64)  

 

 
7 Música “Adeus Gente” – Grupo cultura Agita Samba. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GENsKaxU3LE  
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Nesta perspectiva, é preciso pensar a respeito das territorialidades dos povos 

quilombolas e indígenas, povos estes que resistem às tentativas de apagamento das suas 

formas de ser e de estar no mundo, na luta pelos seus territórios tradicionalmente ocupados, 

frente a uma sociedade pós-colonial que adota o modelo capitalista, visando o lucro excessivo 

e a acumulação das riquezas baseado na propriedade privada dos meios de produção, tendo 

posse dos recursos disponíveis das terras “Pindoramas”8, ou por um processo histórico de 

migrações forçadas, as diásporas de homens e mulheres do continente africano que ao 

fugirem da escravização se estabeleceram em comunidades, territórios de segurança e 

liberdade.  
 

Uma das características das comunidades formadas por escravos fugidos era a existência 

de alianças com outras camadas sociais: indígenas, comerciantes, pequenos agricultores. 

Conhecidas como quilombos ou mocambos, essas comunidades foram aparecendo em 

várias localidades brasileiras próximas aos engenhos, às minas de ouro e pedras preciosas, 

nos sertões e nos campos (MATTOS, 2012, p.137). 

 

As alianças formadas dentro e fora das comunidades eram e são importantes para a 

sobrevivência de povos que resistem aos processos de destituição das bases de valores 

socioculturais, individuais e coletivos, atacados pelos atores hegemônicos. “Essas 

comunidades estabelecem identidades familiares que estão entrelaçadas com a ocupação do 

território, com as escolhas para sua organização e com as condições de sobrevivência” 

(PEREIRA et al, 2012, p.53). A ocupação de uma fração do espaço geográfico é vital para a 

existência dos povos tradicionais.  
 

A terra apresenta-se como possibilidade concreta de estabelecimento, de construção, de 

trabalho, de produção da subsistência do grupo. Ela é também uma espécie de elemento e 

coesão (de união), proporcionando-lhe sentimentos de pertencimento. Assim, a 

territorialidade quilombola está relacionada à ocupação do solo, à sua manipulação como 

princípio de organização social, numa dimensão econômica (que inclui a produção para 

consumo e venda) indissociável do conceito de identidade (PEREIRA et al, 2012, p.53). 

 

Assim como os povos quilombolas o território para os povos indígenas é essencial à 

vida, “corpo e território se colam na imagem da terra-mãe, tão recorrente nas mitologias 

indígenas” (FREITAS, 2012, p. 64). No entanto, em nome do “progresso” muitos povos 

tradicionais foram expulsos de seus territórios por grupos empresariais que se expandiram 

nas regiões brasileiras, legitimados pelo poder do Estado, formando grandes latifúndios onde 

a monocultura impera nas terras por aqueles outrora ocupada. 

 Mesmo a Constituição Federal de 1988 assegurando aos indígenas “os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 

proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. (Art.231, § 1º, CF 1988), os latifundiários 

utilizam-se de artifícios jurídicos para deliberar e elaborar teses (a exemplo do marco 

 
8 Pindorama (Terra das Palmeiras) é uma expressão tupi-guarani para designar todas as regiões e territórios da hoje chamada 
América do Sul. (SANTOS, 2015, p.20) 
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temporal)9 a partir das lacunas das leis conquistadas durante décadas de lutas, em detrimento 

dos direitos garantidos aos povos indígenas através da Constituição. Ao analisar a 

constituição de 1988, Bispo dos Santos (2015, p. 94) aborda a seguinte reflexão:  
 

O Artigo 231, mesmo reconhecendo os direitos Territoriais dos povos indígenas enquanto 

única garantia do seu bem estar e bem viver, prevê como possibilidade a exploração dos 

recursos destes territórios por parte de terceiros não indígenas e mesmo a remoção dos 

povos indígenas dos seus territórios tradicionais 

 

O autor nos faz refletir que a Constituição Federal, ora é ferramenta de acesso e 

possibilidades de direitos, ora ela é ferramenta para contrapor a retirada de direitos desses 

povos. Deste modo, o poder do Estado imprime os processos de expropriação dos povos 

tradicionais, alijando-os do território e de suas raízes ancestrais vinculadas à terra e seus 

modos de ser colocando-os em situação de vulnerabilidade social.  

No entanto, “e evidente que, como em todo sistema moderno-colonial ou, mais 

amplamente ainda, como em toda relação de poder, ‘onde há poder, há resistência’.” 

(HASBAERT, 2021, p.13) As disputas territoriais são muito comuns e, na maioria das vezes, 

os conflitos por terra geram uma situação de insegurança e perigo. Lembramos que o 

território e sua garantia são fundamentais para assegurar aos quilombolas e indígenas sua 

identidade e a preservação de suas memórias (PEREIRA, 2012).  

As disputas territoriais se configuram, em muitas ocasiões, com massacres brutais e 

migrações forçadas das sociedades tradicionais. Para além do enfrentamento armado, as 

resistências estão também no campo das ciências em busca de reconhecimento dos territórios 

tradicionais, dessa forma, “uma série de estudos etnobiológicos, arqueológicos, etnológicos 

impõe reconhecer os espaços e os frutos das culturas” (FREITAS, 2012, p. 69) destarte, casas 

subterrâneas, túmulos, narrativas das paisagens e utensílios de caça, pesca, artefatos culturais, 

dentre outras formas de evidencias, se configuram como registros da ancestralidade daqueles 

que por lei tem direito a posse do território que tradicionalmente lhes pertence.  

Nesta empreitada por reconhecimento de direitos à terra, a cartografia social tem se 

mostrado uma potente alternativa de mapeamento de territórios indígenas e quilombolas. 

Ela apresenta elementos que expressam a realidade de grupos específicos, demarcando 

costumes, paisagens, fronteiras culturais, narrativas dos sujeitos que as reivindica, e, opõe-se 

à cartografia considerada pelo Estado como oficial, elaborada por técnicos da área, mas que 

não leva em consideração os fatores históricos de uso e ocupação dos territórios de povos 

tradicionais (SANTOS, 2016).     
 

A “nova cartografia social” revela-se consoante estes meios e condições de possibilidades 

do presente, que facultam a identificação do território e a história social a povos e 

comunidades tradicionais, considerados “sem história” e “sem lugar” no mapa oficial. 

Estes povos só recentemente, sobretudo com as mobilizações que resultaram na 

Constituição de 1988, conquistaram o direito à representação política emancipados dos 

mediadores históricos (ALMEIDA, 2013, p. 167). 

 
9 Segundo a “teoria do marco temporal” o povo indígena envolvido na disputa pelos territórios, precisa comprovar a 
ocupação ou a judicialização da demanda envolvendo o território reivindicado com data até 5 de outubro de 1988. No caso 
contrário estaria caracterizada a negativa ao direito originário vinculado. 
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Os processos de mapeamento são “uma construção conjunta entre os pesquisadores 

das academias e os agentes sociais pesquisados. Esses últimos possuem decisão determinante 

na orientação dos dados disponibilizados, além de serem responsáveis pelo 

georreferenciamento das áreas” (SANTOS, 2016, p. 284). Trata-se de registrar o que atores 

hegemônicos tentam apagar da história e ao mesmo tempo serve de instrumento de caráter 

político, determinante para o reconhecimento de direitos constitucionais, colocando grupos 

marginalizados no cenário social como forças legítimas de poder. 

Na representação que veremos a seguir (ver figura 1), os elementos constituintes do 

mapa reforçam o caráter cultural dos povos indígenas Paumari do Lago Maraha situados no 

município de Lábrea (AM), a 701 km da capital Manaus. Trata-se de uma representação do 

território tradicional desta população onde são desenvolvidas suas formar de ser e estar no 

mundo. A localização das comunidades, os agrupamentos sociais, áreas de caça e as suas 

principais fontes de alimento, bacias hidrográficas, áreas de florestas que são espaços 

preservados e parte de um sistema que coexiste com os demais elementos, sobretudo os 

povos que dependem dela como sua moradia. “O sentimento de parentesco com a terra, por 

sua vez, abre espaços para a afinidade potencial com todos os seres que nela vivem” 

(FREITAS, 2012, p.64), sendo o mapa uma representação das singularidades de um povo 

que deseja ser reconhecido, serem vistos como parte de um estado democrático de direitos.  
 

Figura 1: Mapa social das Terras Indígena Paumari do Lago Maraha 

 
Fonte: http://novacartografiasocial.com.br 

 

Este mapa faz parte da luta de um povo por demarcação de seus espaços de vida, por 

delimitar suas fronteiras territoriais e lhes garantir a jurisdição nos moldes das leis que regem 

o território nacional. 
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Na década de 1990, grande parte de suas Terras Indígenas foi demarcada e homologada. 

Apesar disto, os Paumari ainda enfrentavam sérios problemas com as invasões de barcos 

de pesca industrial, as invasões de terra por parte de posseiros e com a má qualidade do 

atendimento à saúde e à educação. Uma das alternativas traçadas pela organização local 

indígena, por ONGs e Universidades, foi o etnomapeamento do território, realizado no 

ano de 2009. O objetivo era fortalecer a organização local e minimizar os conflitos de 

invasão (EITA COOPERATIVA, 2021, p.2). 

 

Representar o espaço por intermédio da cartografia social é o processo de valorização 

das práticas sociais no território que emergem os diferentes usos, conflitos e reivindicações 

territoriais de forma participativa. No ensino da Geografia, a cartografia se configura como 

uma importante linguagem para apreensão do conhecimento, das espacialidades, dos 

fenômenos graças a “um sistema de código de comunicação imprescindível em todas as 

esferas da aprendizagem em geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que 

permitem ler e escrever as características do território” (CASTELLAR; VILHENA, 2010, p. 

38) de diversos modos. 

A simbologia cartográfica se caracteriza com elementos da cultura de quem a 

representa. No caso a cartografia social, tê-las nas aulas de Geografia permite aos estudantes 

compreenderem que existem outras formas de representar o espaço geográfico, numa 

perspectiva decolonial, que difere da cartografia oficial que está posta nos livros didáticos, 

globos e mapas convencionais. 

 Esta leitura de mundo permite que os estudantes possam estabelecer relações, 

correlações e elaborar conclusões a partir da perspectiva dos grupos que lutam pelo território, 

a exemplo dos quilombolas e indígenas, possibilitando compreender as dinâmicas territoriais 

que estão em constante transformação em espaços invisibilizados pela sociedade. 

 Segundo Santos (2016), uma oportunidade de potencializar a aprendizagem a partir 

da linguagem da cartografia social é a de fazer um esforço interpretativo dos fenômenos e 

dos temas sociais abordados nas representações. Uma outra possibilidade é tornar os sujeitos 

escolares como autores das suas próprias cartografias, por meio da elaboração de croquis, 

correlacionando os fenômenos nos seus espaços de vivencia.   

A cartografia social é uma linguagem que faz com que os sujeitos se reconheçam 

como atuantes na produção do espaço geográfico e a partir dele possam modificar a sua 

realidade. Ela permite identificar as alteridades, identidades e pertencimento de grupos que 

se assemelham e divergem, mas que juntos formam micro poderes que modificam o espaço 

e fazem emergir diversas territorialidades.  

 

Territorialidades no MST e a literatura de cordel no ensino da Geografia 

 

Na perspectiva de resistências e luta pela terra, as fronteiras humanas, isto é, as 

alteridades, se correlacionam, coexistem e se fortalecem na unidade, na coesão. Coletivos de 

quilombolas, indígenas, imigrantes, trabalhadores do campo e das cidades empobrecidos e 

alijados dos meios de produção e da posse do território se unem em vivencias comuns de 

lutas pelos meios de sobreviver, de viver da/para a terra. Nesta perspectiva Coelho Neto 
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(2013b) nos apresenta pistas de como as territorialidades emergem de experiências singulares 

fortalecidas em redes: 
 

[...] a territorialidade é concebida como os nexos que os grupos sociais estabelecem entre 

si e com o espaço, implicando em uma apropriação material e ou/simbólica, conferindo –

lhe uma significação que possibilita as redes socioterritoriais [grupos sociais] construírem 

novas formas de reprodução social. (COELHO NETO, 2013b, p. 388) 

 

Nesta celeuma, os movimentos sociais que desde os primórdios da colonização, são 

marcados por preconceitos sociais e culturais, estigmatizados, marginalizados como 

coletivos, se unem em coalisões formando grupos fortalecidos nacionalmente e amplamente 

reconhecidos pela representatividade que exercem. Neste sentido, Tibola (2015) nos diz que 

após décadas de lutas pela terra, em 1984, surge oficialmente o Movimento do Trabalhadores 

Rurais (MST), no encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, na cidade de Cascavel no 

Paraná, com o apoio de partidos políticos, sindicatos e a Igreja. Ademais:  
 

No mesmo ano, na cidade de Curitiba – PR aconteceu o I Encontro Nacional dos Sem 

Terra, onde reuniu cerca de 1500 delegados, que haviam sido escolhidos em suas regiões 

para representarem seus estados que estavam articulados com o movimento. Neste 

encontro foram discutidas as principais lutas do movimento, e tanto as políticas dos 

governos, federal e estadual, quanto à questão da terra (TIBOLA, 2015, p. 22) 

 

O movimento dos Trabalhadores Sem Terra ganha forma na região Sul, mas se 

consolidada na união nacional em um período onde a concentração de terra se amplia nas 

mãos de latifundiários, ao mesmo tempo em que a modernização da agricultura acontece e 

o avanço da exploração das terras no centro do país se acelera com o apoio do regime militar 

(BEZERRA NETO, 1998).  

Assim, “com a redemocratização do pais na década de 1980, ocorreu a consolidação 

do modelo agroexportador e industrial simultaneamente ao processo de territorialização da 

luta pela terra, com o aumento das ocupações de terras e da luta pela reforma agrária 

(FERNANDES, 2008, p.74) Essas questões são o fio condutor para a reivindicação de uma 

reforma agrária necessária e urgente a partir de lutas que divergem: de um lado o agronegócio 

mecanizado, donos dos meios de produção; do outro, trabalhadores rurais em busca de 

modos para garantir o seu pedaço chão, assegurados por ocupações ou por políticas públicas 

mediante a reforma agrária.  
 

A Reforma Agrária é um conjunto de medidas para a melhor distribuição de terra no país, 

que vem para atender a princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e 

aumento de produção. A proposta da Reforma Agrária é de distribuição e democratização 

da estrutura fundiária, produção de alimentos básicos, combate à fome e à miséria, 

interiorização dos serviços públicos básicos, promoção da cidadania e justiça social, 

diversificação do comércio e serviço rural e democratização das estruturas de poder 

(TIBOLA, 2015, p 23) 

  

A democratização da terra e dos meios de produção é a essência dos que lutam por 

estes bens materiais e simbólicos. No Caderno de Formação n° 23 do Programa de Reforma 

Agrária “a terra deve ser entendida como um bem da natureza a serviço de toda sociedade. 
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Um bem de todos para atender as necessidades de todos” (MST, 1995, p.21). Esta concepção 

é fruto de um modelo de sociedade idealizado por uma filosofia política que visa a 

propriedade social em detrimento dos modos capitalista de acumulação de bens nas mãos de 

poucos. Nesta perspectiva o poeta Patativa do Assaré nos apresenta em seus escritos o 

seguinte cordel:  
 

A terra é nossa!10 

A terra é um bem comum 

Que pertence a cada um. 

Com o seu poder além, 

Deus fez a grande Natura 

Mas não passou escritura 

Da terra para ninguém. 

 

Se a terra foi Deus quem fez, 

Se é obra da criação, 

Deve cada camponês 

Ter uma faixa de chão. 

 

Quando um agregado solta 

O seu grito de revolta, 

Tem razão de reclamar. 

Não há maior padecer 

Do que um camponês viver 

Sem-terra pra trabalhar. 

 

O grande latifundiário, 

Egoísta e usurário, 

Da terra toda se apossa 

Causando crises fatais 

Porém nas leis naturais 

Sabemos que a terra é nossa. 

 

O poema nos apresenta de forma crítica as questões relacionadas ao uso social da 

terra, sendo possível perceber o cunho político em defesa do camponês por um pedaço de 

chão, em defesa do seu território. Segundo Menezes (2015), este gênero de linguagem do 

tipo poesia narrativa ou impressa nos permite fazer leituras de mundo, identificar modos de 

vida, aspectos culturais e sociais. No campo educacional, mais especificamente no ensino da 

Geografia, o cordel se configura como uma potente linguagem para a compreensão dos 

temas relacionados as questões sócio-territoriais. 

 O poema ‘A Terra é Nossa’ perpassa o universo das questões agrárias, dos 

movimentos pela terra: os processos de apropriação x expropriação; donos dos meios de 

produção x trabalhadores empobrecidos; as questões religiosas também estão vinculadas no 

texto, o que nos remete às Comissões Pastorais da terra; e quando nos diz “sabemos que a 

terra é nossa” reafirma as territorialidades de povos que batalham por justiça social.  Desse 

modo, é necessário que o ensino da Geografia aborde a respeito das questões que se fazem 

 
10 Disponível em: http://laosdepoesia.blogspot.com/2017/07/a-terra-e-nossa-patativa-do-assare.html. Acesso: 
24/10/2021 
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presentes nas dinâmicas do espaço agrário, e, a literatura de cordel tem se mostrado como 

uma eficaz linguagem para ler, analisar, interpretar esses conflitos que estão no campo das 

questões territoriais, sociais e culturais, nos modos de ser/estar no mundo de grupos 

marginalizados, mas que resistem ao poder hegemônico.   

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES (NÃO FINAIS) 

 

Os debates acerca do conceito de território na ciência geográfica têm se multiplicado 

com o passar dos anos, sobretudo devido a forma como pesquisadores e estudiosos têm se 

apropriado desse conceito em suas análises. É importante, a início de conclusão, reforçar que 

o território possui caráter polissêmico, ou seja, não se trata de um conceito que possui uma 

única abordagem, mas que conforme sugerem Soares Junior; Santos (2007), permeia as 

relações entre as pessoas e o espaço, contribuindo para a definição dessas relações e também 

sendo definido por elas.  

Entretanto, inúmeras celeumas foram verificadas acerca de toda essa polissemia, ou 

melhor dizendo, das extensões que o conceito de território foi tomando “sob pena de perda 

de operacionalidade na tarefa de enfrentamento da compreensão da realidade” (COELHO 

NETO; 2013a, p. 49), assim, tudo isso aponta para o desenvolvimento de novas 

possibilidades sobre o entendimento de eventos espaciais presentes em proporções e escalas 

diversas. 

Nesse contexto, o estudo das territorialidades ganhou espaço (não apenas 

relacionadas a dimensão físico-concreta, mas também incorporada à perspectiva idealista, 

imaterial e abstrata que priorizam a dimensão simbólica/subjetiva) sendo vistas como 

resultado das relações sociais de poder que se manifestam nas ações dos mais diversos 

agentes sociais, conforme pensa Brito (2008). Assim, na perspectiva das diversas 

territorialidades, a quais algumas se fizeram presente neste texto, teceremos, à guisa de 

conclusão, alguns pontos, os quais julgamos importantes. 

1. Os conceitos de território e territorialidade vêm tendo cada vez mais centralidade e 

relevância na Geografia brasileira, sobretudo no seu ensino, onde as abordagens 

desses conceitos têm sido essencial, considerando a sua importância para a 

compreensão do espaço geográfico. Assim, com o domínio inesgotável de temáticas 

acerca dos territórios e das territorialidades, o professor em sala de aula não deve 

deixar de abordar com os estudantes tais discussões, visto que essas estão presentes 

no cotidiano dos sujeitos que as vivenciam nos mais diversos contextos, seja na sua 

própria casa, no bairro em que vivem, no espaço religioso que frequentam, na rua, 

nas comunidades, etc. Para tal, são múltiplas as possibilidades que podem ser traçadas 

para que a mediação desses conhecimentos aconteça de forma criativa e estimulante 

a partir do uso das diversas linguagens no ensino da Geografia.  

2.  As territorialidades estão presentes nos mais diversos contextos, dentre eles nas 

ambiências imaterializadas pelo sagrado e profano: a Igreja cabe o poder sob a 

territorialidade sagrada e ao poder público, a territorialidade profana. O interessante 

em perceber as festas populares na Cidade de Cachoeira é que estas territorializam-
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se na dimensão física do espaço histórico-urbano do município, podendo ser, 

inclusive, entendida na perspectiva dos componentes definidores do conceito de 

território, propostos por Coelho Neto (2013a), isto é: multiescalaridade, relação 

espaço-poder e multidimensionalidade, como foram abordados nos exemplos 

delineados. As festas populares compõem inúmeras relações sociais, capitalistas, 

musicais e simbólicas que imprimem nos seus contextos a peça chave de todas as 

relações: o povo, a sua formação e as origens. Cabe ao professor abordar tais questões 

com os estudantes que são atuantes e participantes de todo esse contexto urbano, 

social e festivo. 

3. Ao pensar sobre os povos quilombolas e indígenas, as discussões a respeito das 

territorialidades também se fazem presente, visto que esses grupos lutam pelos seus 

territórios tradicionais, frente ao modelo capitalista legitimado pelo poder do Estado, 

em detrimento dos valores e das territorialidades desses povos tradicionais, negando 

a história desses grupos marcada pelos processos de resistências. A cartografia social 

tem surgido nesse contexto mostrando-se como uma eficaz alternativa no 

mapeamento participativo desses territórios, assim valorizando as práticas sociais, 

suas diferentes formas de usos, conflitos e reivindicações. Na perspectiva do ensino 

da Geografia, é importante que o professor faça uso da cartografia social, enquanto 

linguagem, para que os estudantes interpretem as espacialidades dos fenômenos 

físicos-naturais e sociais abordados nas representações construídas com a 

participação coletiva dos sujeitos que reivindicam seus territórios tradicionais, 

conforme evidenciado anteriormente.  

4. A luta pela terra perpassa por identidades que coexistem, experiências singulares, 

coletivas, e juntas formam territorialidades. O Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST) se configura como grito de resistência por justiça social, sendo que, 

essas questões emergem no ensino da Geografia de modo que a literatura de cordel, 

assim como as diversas linguagens, podem ser possibilidades para abordar temas 

relacionados a estes contextos sociais, conferindo aos estudantes uma melhor análise 

dos fenômenos que o circundam no espaço geográfico.  
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ARQUIVO ADOLPHO GORDO: HISTÓRIA E 

CONTEÚDO 
   

Alice Beatriz da Silva Gordo Lang 

     Doutora em Sociologia pela USP 

       Pesquisadora do CERU 

e-mail: lang@uol.com.br 

 

Todo arquivo tem uma história. Permite vários olhares e pode contar várias 

histórias. 

O Senador Adolpho Gordo guardava em sua casa em São Paulo, Rua Conselheiro 

Nébias, 1072- Campos Elíseos, papéis que se referiam a sua vida profissional e política, além 

de estantes repletas de livros. 

Mas, quem foi Adolpho Gordo?  

 

 
 

Adolpho Affonso da Silva Gordo nasceu em Piracicaba (SP) em 12 de agosto de 

1858, filho de Antonio José da Silva Gordo e Anna Brandina de Barros Silva Gordo. Uma 

família numerosa, cinco irmãs e ele, o caçula dos seis.  

Cabe aqui um parênteses, para contar a história fantástica do pai, Antonio José. 
 

Natural do Porto (Portugal), Antonio José fugiu de casa com 12 anos e embarcou 

clandestino em um navio que zarpava para o Brasil. Foi descoberto no meio da travessia. 

No Rio de Janeiro onde o navio aportou, foi levado ao local onde escravos eram vendidos. 

Foi comprado junto com um lote de escravos pelo fazendeiro paulista de Itu, Capitão José 

Gomes Carneiro que viu aquele menino loirinho entre os escravos e o arrematou. Antonio 

José era simpático e esperto. O Capitão Gomes Carneiro deu instrução ao menino e 

ensinou a ele as lides agrícolas. Antonio José começou a trabalhar e chegou a administrador 

da Fazenda Morro Azul do Brigadeiro Jordão em Limeira.Simpático, foi apelidado de 

Boava (porque português) e Gordo (por ser corpulento). Mais tarde, acrescentou Gordo 

ao seu sobrenome.Passou a administrar a fazenda do Capitão Manoel Ferraz de Campos. 
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Era um bom administrador. O Capitão Ferraz de Campos faleceu e deixou viúva Francisca 

de Assis Leite de Negreiros e três filhas. Francisca propôs casamento a Antonio José. 

Casaram. O status de Antonio José já era outro, foi vereador da Vila Nova da Conceição 

por três legislaturas e depois juiz de paz  da freguesia de Nossa Senhora das Dores de 

Tatuibi, futura Limeira. Participou da Revolta Liberal de 1842. Recebeu o título de 

Tenente-Coronel da Guarda Nacional. 

Francisca Negreiros faleceu. Triste e solitário, Antonio José resolveu rever a Fazenda 

Benfica do Capitão Gomes Carneiro, seu protetor. Estando lá, conheceu Anna Brandina, 

a linda neta do Capitão Carneiro. Se apaixonaram e casaram, fixando residência em 

Piracicaba. Tempos passaram. Antonio José vendeu a Fazenda Bom Jardim e mudou com 

a família para Santos. Lá, abriu a Casa Comissária Silva Gordo & Comp. Como comissário 

e capitalista fez fortuna. Faleceu em 1868 e Anna Brandina assumiu os negócios da família.   

 

A filha mais velha de Adolpho, Maria Ignez, casou-se com Manoel Moraes Barros, 

futuro Senador. A segunda, Adelaide Benvinda, casou com Prudente de Moraes, o futuro 

Presidente da República. Outra filha Rita, casou com Antonio Carlos Ferraz de Salles, mais 

tarde Senador Provincial; tinham outras duas filhas e o caçula Adolpho. Os genros, formados 

na Academia de Direito, logo entraram na política inicialmente no Partido Liberal. Tornaram-

se republicanos. 

O menino Adolpho fez os primeiros estudos em Santos para onde a família havia 

mudado. Com 17 anos, ingressou na Academia de Direito de São Paulo. Abraçou o ideal 

republicano. Formado, iniciou sua vida profissional em Capivari. 

 

 
 

Em 1870 foi lançado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano pelo grupo que 

tinha como líder Quintino Bocaiúva. Propunha a mudança do regime com a perpetuidade 

das funções e a mobilidade dos ocupantes. 

A ideia republicana repercutiu em São Paulo, especialmente entre os fazendeiros 

descontentes com a política imperial. Houve a Convenção de Itu, marco inicial da 

Propaganda Republicana , em 18 de abril de 1873. A data foi escolhida porque na véspera 

seria inaugurada a Estrada de Ferro Ituana ligando Itu e Jundiaí, com a presença de Presidente 

da Província, o que daria maior visibilidade ao evento republicano. 
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A parentela liderada por Prudente aderiu ao Movimento.1 Adolpho Gordo integrava 

essa parentela com seus cunhados e inúmeros parentes. 

Adolpho Gordo participou intensamente da Propaganda em tournées fazendo 

discursos, conferências e como membro da Comissão Diretora do Partido. 

Acompanhou o chefe Francisco Glicério ao Rio de Janeiro, quando da Proclamação 

da República. Prudente tornou-se o interventor de São Paulo. Adolpho Gordo foi nomeado 

interventor da Província do Rio Grande do Norte. Foram eleitos os membros da Assembleia 

Constituinte. Adolpho Gordo foi eleito deputado. A Assembleia foi presidida por Prudente 

de Moraes. O Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, foi eleito o 

primeiro Presidente.  

Na vida familiar, Adolpho Gordo casara-se com Anna de Campos Vergueiro, neta 

do Senador do Império Nicolau Vergueiro. Anna faleceu em Paris em 1902 e Adolpho casou-

se 1904, em segundas núpcias, com Albertina Vieira de Carvalho, filha do professor da 

Academia de Direito, o monarquista José Joaquim Vieira de Carvalho. Adolpho e Albertina 

tiveram cinco filhos: Carolina, Alberto, Álvaro, Paulo e Helena, 

É a partir de 1902, que foram preservados os documentos que constituem o Arquivo 

Adolpho Gordo. 

Na vida política, foi vereador em Capivari, foi deputado eleito em 1890 participando 

da Assembleia Constituinte; deputado federal até 1903; não foi  reeleito quando da 

Dissidência Paulista, mas novamento eleito ao término da Dissidênciaem 1906. Em 1913 foi 

eleito Senador para completar o mandato iniciado por Campos Salles. Era um jurista. Na 

Câmara e no Senado Federal sempre participou da Comissão de Justiça e Legislação que 

chegou a presidir. Fez parte das comissões especiais incumbidas da elaboração do Código 

Civil, do Código Comercial e da que procedeu à Reforma da Constituição em 1926. 

Foi reeleito para o Senado em 1921, mas não chegou a completar o mandato, 

falecendo atropelado por um caminhão, na Rua Senador Vergueiro, no Rio de Janeiro.  

A família de Adolpho Gordo ainda morou muitos anos na Rua Conselheiro Nébias 

1072, depois do falecimento do Senador. Quando mudaram para outro endereço, a biblioteca 

foi doada para uma faculdade e os papéis acomodados em baús. Novas mudanças. Os papéis 

passaram a ser acomodados em grandes sacos plásticos. Foi nessa forma que eu, neta do 

Senador e já Mestre em Ciências Sociais, tive conhecimento deles e pedi que me fossem 

entregues. 

Comecei a separar essa maravilhosa fonte para o estudo da biografia de Adolpho 

Gordo e da política do período.2 A Professora Dra. Maria Isaura Pereira de Queiroz, sempre 

entusiasta de pesquisa, me incentivou a fazer uma tese de Doutoramento com base nos 

papéis de Adolpho Gordo. Foi minha orientadora. 

 
1 Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, a parentela, como organização familiar que marcara a vida rural brasileira desde 
os tempos coloniais, existia também no meio urbano. Os laços de parentesco prendiam os indivíduos uns aos outros, seja 
por laços consanguíneos ou de aliança, seja por laços espirituais ou de compadrio. A parentela era um grupo familiar, social 
e político. Pereira de Queiroz trata da parentela em várias de suas numerosas obras. 
2 Contei para esse trabalho com o precioso auxílio da socióloga Sonia Brizolla Jorão e da historiadora Marlene Salomão. 
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A preocupação que orientava o projeto era não apenas traçar a biografia de Adolpho 

Gordo, venerado pela família e correligionários, mas conhecer o relacionamento social e o 

da esfera política, o sentido da representação parlamentar e a motivação que o levou a propor 

e defender um conjunto de leis aparentemente tão díspares. Alguns projetos foram 

admirados por historiadores, mas outros como a lei de expulsão de estrangeiros e a lei de 

imprensa levaram Adolpho Gordo ser visto como “algoz das liberdades”.  

A partir do delineamento da história política do período e dos traços biográficos de 

Adolpho Gordo, comecei o trabalhoso processo de separação da documentação, com base 

em um plano provisório baseado nos dados biográficos e no elenco de temas trabalhados no 

parlamento. 

Depois de muitas idas e vindas, chegamos ao esquema orientador da organização do 

Arquivo. 

 
PLANO GERAL 

 Gênero de documentos:    Cartas e cartões 

           Telegramas 

            Impressos 

            Anais do Congresso 

            Imprensa 

            Rascunhos 

 SÉRIES 

 I      Descrição do meio político 

II     Sistema eleitoral 

III    Pedidos 

IV    Temas tratados no legislativo 

V     Participação em conferências 

VI    Acontecimentos 

VII   Poder Legislativo 

VIII Biografia de AG 

IX    Atuação profissional 

X     Vida social 

XI    Familiares 

XII   Outros documentos não políticos 

 

Cada série tinha sub séries. Os documentos foram ordenados cronologicamente. 

Para a tese, foram selecionados sete projetos de lei propostos por Adolpho Gordo 

ou por ele defendidos: 
 

As leis de Expulsão de Estrangeiros, 

A lei de Acidentes no trabalho, 

O imposto de renda sobre a lavoura, 

A Lei de Imprensa, 

A Reforma Constitucional de 1926. 

O voto feminino 

A lei propondo o divórcio.  

 

A análise da tramitação dos projetos, buscava o norte da atuação de Adolpho Gordo. 

A tese, defendida na USP foi aprovada e o resultado publicado pelo Senado Federal: 

“Adolpho Gordo, Senador da Primeira República: representação e sociedade”. 
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A caminhada do Arquivo Adolpho Gordo prosseguiu. O Arquivo foi doado para o 

Centro de Memória Unicamp e vários pesquisadores puderam fazer uso dele. 

Sob a competente direção da Profa. Dra. Maria Alice Rosa Ribeiro, foi elaborado o 

Projeto ProAC-CMU “Digitalização e difusão do conjunto Adolpho Gordo, dos Arquivos 

Históricos do CMU”.  

Ao final do projeto, foi lançado o vídeo Adolpho da Silva Gordo: memórias de um senador 

da República, realizado pelo CMU em parceria com a RTV – Unicamp, composto por cinco 

vídeos  que focalizam os temas do arquivo e um clipe que mostra o desenvolvimento do 

projeto. [Disponível no Canal Net Campinas, Canal Vivo Fibra, Youtube da RTV-Unicamp, 

Portal da Unicamp e Facebook da Unicamp] 

O trabalho de elaboração de texto, pesquisa e seleção de imagens resultou na 

Produção do Catálogo da Exposição Virtual “Adolpho Affonso da Silva Gordo – o homem 

e seu tempo”, disponível no site do CMU, no endereço 

https://artsandculture.google.com/partner/centro-de-memoria-unicamp 
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O Catálogo apresenta os principais fatos políticos do período da vida de Adolpho 

Gordo iniciando com o Manifesto Republicano (1870) e a Lei do Ventre Livre (1871). São 

Paulo viveu a expansão do café no oeste, tendo Campinas como centro. Trata das ferrovias, 

da imigração, da Abolição da escravidão e da República. Da Propaganda Republicana e do 

PRP. 

Delineia a  biografia de Adolpho Gordo, entremeada por muitas fotos da cidade de 

São Paulo na época. Traça a história política do período, as crises econômicas, os 

desentendimentos e congraçamentos.  

O Catálogo apresenta detalhadamente leis propostas e defendidas por Adolpho 

Gordo: 

 

Em meu estudo, aponto o importante papel da parentela na política. 

É “o homem e sua circunstância”, parafraseando Ortega y Gasset. 

A vida política de Adolpho Gordo foi intensa e extensa. 

 Organizou o Partido Republicano de Capivari 

 Foi vereador em Capivari 

Participante da Propaganda Republicana 

Membro do PRP e da Comissão Diretora  

Interventor no Estado do Rio Grande do Norte 

Eleito deputado federal à Assembleia Constituinte 

Eleito deputado federal 
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Eleito Senador em 1913 

Reeleito em 1921 

Representante do Brasil em Conferências Interparlamentares 

 

Trato aqui das leis vistas como mais importantes na carreira de Adolpho Gordo. 

 

AS LEIS DE EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS 

 

Cerca dos anos 1906, imigrantes estrangeiros, sobretudo militantes anarquistas 

italianos e espanhóis, organizaram-se e promoveram o I Congresso Operário (1906) e a greve 

dos ferroviários. A greve se alastrou. Temendo suas consequências para a produção agrícola 

e em seu escoamento, o PRP encarregou o Deputado Adolpho Gordo de formular e 

organizar um projeto de lei para coibir o movimento. Foi o projeto da Lei de Expulsão de 

Estrangeiros, sancionada pelo Presidente Afonso Pena em 1907. 

O movimento operário cresceu. São Paulo concentrava o maior número de fábricas 

e 80% dos operários eram estrangeiros. As consequências desse aumento para o Estado de 

São Paulo levaram à edição da 2ª Lei de Expulsão dos Estrangeiros, aprovada em 1919, 

As leis de Expulsão de Estrangeiros receberam o nome de seu proponente. São as 

Leis Adolpho Gordo. 

 

A LEI DE ACIDENTES NO TRABALHO 

 

O projeto elaborado por Adolpho Gordo com a colaboração do Departamento 

Estadual do Trabalho do Estado de São Paulo foi apresentado ao Senado em 1915, regulando 

as obrigações resultantes dos acidentes no trabalho. O projeto enfrentou violenta oposição 

do Centro Industrial do Brasil. Baseava-se na doutrina do risco profissional e impunha custos 

aos industriais. A lei, aprovada em 1919, representava uma garantia para os operários e 

atribuía aos patrões a responsabilidade pela indenização dos acidentes porventura ocorridos. 

Defendeu a lei que propunha tratava da isenção do imposto de renda da lavoura. 

Nessas três leis, era a ação do representante do Estado de São Paulo e dos interesses do 

Estado. 

Em 1921, Adolpho Gordo candidatou-se à reeleição para o Senado. Em carta a 

correligionários pedindo apoio, faz um retrospecto de sua atuação parlamentar. Foi reeleito 

para um mandato que terminaria em 1930. 

Em 1921, na disputa acirrada para a Presidência entre Artur Bernardes e Nilo 

Peçanha, oposicionistas lançaram mão de recursos vários, como o que ficou conhecido como 

as “cartas falsas” atribuídas a Artur Bernardes que negava sua autoria. O episódio foi o 

antecedente do Projeto da Lei de Imprensa que proibia o anonimato. 

O projeto levantou inúmeras críticas, sendo visto por adversários como o 

amordaçamento da imprensa. Adolpho Gordo recebeu até ameaça de morte. Charges, foram 

publicadas em jornais.  
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Ao lado da atividade política, Adolpho Gordo continuava a advogar no escritório em 

São Paulo, tendo como sócio o também político Antonio Mercado. Um caso ruidoso foi o 

da compra da massa falida da Estrada de Ferro Araraquara por Paul Deleuze. Deleuze criou 

nos Estados Unidos a empresa São Paulo Northern Railroad. Adolpho Gordo denunciou as 

falcatruas de Deleuze. O caso chegou aos jornais. Adolpho Gordo assinava seus artigos 

usando o pseudônimo Epaminondas.   

Em 1926, quando das discussões da Reforma da Constituição, houve uma nova cisão 

no PRP. Foi criado o Partido Democrático de São Paulo. Uma parte da parentela de Adolpho 

Gordo aderiu ao novo partido. Nessa época, Moraes Barros, Prudente e Campos Salles já 

haviam falecido. Adolpho Gordo teria dito que continuaria no PRP, seu velho partido. 

Adolpho Gordo foi o relator da discussão da Reforma da Constituição de 1926 

que propunha o fortalecimento do presidencialismo e o enfraquecimento do federalismo, 

para viabilizar o funcionamento do governo. A proposta propunha conferir maior poder ao 
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executivo. Determinava as situações em que o governo central poderia interferir nos Estados. 

O projeto rendeu a Adolpho Gordo novas ameaças de morte, mas o projeto foi aprovado. 
 

Rio, 16/11/1925 

Sr. Adolpho Gordo. 

Previno-lhe que, neste mesmo Hotel, o Sr. terá o destino de Pinheiro Machado,  si, por sua 

causa, a reforma da Constituição passar. 

Matar e morrer é a cousa mais fácil do mundo: não precisa de parto. 

1 Aviso 

  

(O político gaúcho Pinheiro Machado foi assassinado no hall do Hotel dos Estrangeiros).  

 

Charges foram publicadas em jornais 

 

 
 

Um projeto apoiado por Adolpho Gordo foi o que concedia o direito de voto às 

mulheres. Foi uma grande luta que se acirrou com a criação da FBSF (Federação Brasileira 

pelo Sufrágio Feminino – FBSF, pela líder do movimento, Bertha Lutz. As sufragistas faziam 

intensa propaganda, usando de vários recursos, até mesmo o lançamento de panfletos 

lançamento de panfletos de um pequeno avião.  
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Adolpho Gordo assumiu a defesa da constitucionalidade do voto feminino na tribuna 

do Senado. 

Adolpho Gordo mostrava que já na primeira constituinte o voto feminino tinha sido 

discutido. Foram admitidos como eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistassem 

na foma da lei. Não poderiam se alistar: 

- os mendigos; 

- os analfabetos; 

- os praças de pré, excetuados os alunos de escolas militares de ensino superior; 

- religiosos sujeitos a voto de obediência. 

Nenhum ítem se referia a mulheres, mas sua inclusão explícita do texto da lei não foi 

aprovada. 

O sufrágio feminino não era portanto inconstitucional. 

 

O Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado a conceder o direito de voto às 

mulheres. 

A vitória das feministas só se deu pelo em 1932 por um decreto de Getúlio Vargas. 

Mas nesse ano, Adolpho Gordo já havia falecido. 

 

Outro projeto defendido por Adolpho Gordo foi o da lei que instituía o divórcio. O 

tema fora discutido em 1901, em 1912 e voltou ao Senado quando quando do debate do 

Código Civil em 1929. 
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Com a República, aprovada a separação da Igreja e do Estado, houve a necessidade 

de regulamentar o casamento civil. Foi disciplinada a separação de corpos com o desquite 

amigável ou judicial, que mantinha a indissolubilidade do casamento. O entendimento 

proposto por Adolpho Gordo era o de que, estando na esfera civil, o casamento era um 

contrato civil que poderia ser rompido com o divórcio. 

Contudo, o divórcio só foi aprovado em 1977 com o projeto do deputado Nelson 

Carneiro (Lei 6515 de 28/6/1977). 

O divórcio só se tornou lei em 1977. 

Esses os temas escolhidos para minha tese e aqui desenvolvidos. 

No dia 29 de junho de 1929, Adolpho Gordo faleceu, atropelado por um caminhão 

na Rua Senador Vergueiro. Saíra do Senado e estava se dirigindo para o velório do senador 

fluminense Joaquim Monteiro. 

As homenagens prestadas ao Senador Adolpho Gordo foram muitas. Destaco uma 

do jornalista Assis Chateaubriand no seu jornal Diário da Noite. Contou que não conhecera 

pessoalmente o Senador Gordo, mas tiveram uma disputa quando escrevera sobre a Reforma 

Constitucional e Adolpho Gordo respondera da tribuna do Senado. Houve réplicas e 

tréplicas. 
 

Encontrávamos diariamente no hall do hotel, nunca nos falamos. Ele não ligava o nome à 

minha pessoa, e eu, por mim, achava interessante guardar daquele nobre antagonista a 

recordação que eu conservava, a mais cavalheiresca possível, pois que discutíramos no 

terreno exclusivo das ideias – sem que jamais nos houvéssemos apertado as mãos. E assim 

foi ele até morrer. 

 

A questão orientadora de minha tese era verificar se alguma coerência existia entre 

projetos aparentemente tão díspares. Encontrei a resposta no conceito de representação 

parlamentar. Era concebendo seu mandato parlamentar como deputado representante do 

Estado de São Paulo e seus interesses e como senador representante do país que a coerência 

da ação de Adolpho Gordo pode ser explicada. 
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Até hoje me pergunto e não encontro resposta:  

Seria eu que escolhi estudar a vida e a participação política de Adolpho Gordo, meu 

avô, ou teria sido ele que escolheu a neta e a inspirou para que sua obra fosse divulgada? 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse artigo é discutir a relação do Turismo e da Moda nos centros 

urbanos, sendo a cultura o elemento articulador das áreas. A cultura interpretada em uma 

perspectiva multicultural, onde os costumes e tradições dialogam e fazem parte do meio 

urbano, em um processo recorrente de troca cultural e influências globais (CLAVAL, 2010; 

PEDROSA, 2016). Tal discussão foi possível através de uma pesquisa descritiva, utilizando 

o procedimento bibliográfico como método da investigação.  

O enquadramento teórico do estudo é multidisciplinar, com o suporte da Geografia 

Cultural, por tratar os territórios turísticos como únicos e peculiares, no que diz respeito as 

dinâmicas culturais locais e toda a diversidade social presente no contexto urbano (CLAVAL, 

2010; 2012). O conceito de território também foi analisado dentro dessa perspectiva, com o 

suporte de Haesbaert (2004); Santos (1998); Lefebvre (2006), que entendem o território 

como um espaço físico e simbólico, construído socialmente. Assim, a relação que o homem 

possui com o seu meio, perpassa o material, criam-se identidades coletivas, com 

pertencimento e memória afetiva (BRUNET, 1992). Tais elementos culturais imateriais, 

somados ao patrimônio material das cidades, podem ser os aspectos distintivos dos 

territórios turísticos, capazes de atrair visitantes e/ou turistas (GUIMARÃES, 2021). 

A Moda também pode se transformar em mais um elemento de atratividade nas 

cidades, quando está presente nas dinâmicas sociopolíticas e culturais de um território 

turístico (GUIMARÃES, 2021). A Moda compreendida como a junção do sujeito e a cultura 

(CARVALHO; CENTENO, 2010). O sujeito inserido na sociedade, tendo a identidade 

como reprodução da sua cultura, seja individual ou coletiva. Com todas essas representações, 

“ele constrói um espaço de criação tendo a moda como um dos elementos no processo 

criativo” (GUIMARÃES, 2021, p. 37). Assim, pode-se afirmar que a moda “é um produto 

criativo híbrido”, pois representa-se enquanto objeto material e imaterial, no significado da 

sua construção criativa (MATTOS, 2017, p. 166). 

Através do design de produtos de moda local, as culturas dos territórios turísticos 

podem ser “consumidas”. Essa é a representatividade da moda enquanto objeto cultural, para 

ser analisada com os fatores sociais (CARVALHO; CENTENO, 2010). Através das práticas 

de consumo, relacionadas a atividade turística, a moda agrega valor ao território, podendo 

ser mais uma atividade capaz de desenvolver a economia local, além de preservar a cultura 

do território (SKIVKO, 2016). 

A criação de um produto de moda local com identidade territorial, pode ser uma 

estratégia competitiva, capaz de criar elementos de atratividade para o território. Assim, ao 
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consumir um produto de moda local, o turista e/ou visitante, teria acesso a um objeto 

peculiar, diferenciado e único, se comparado aos produtos de moda global. A busca por 

produtos locais, artesanais, tradicionais, com design de identidade é uma tendência de valor 

no mercado da moda, podendo ser mais um elemento distintivo nas cidades turísticas 

(GUIMARÃES, 2021). 

 

TURISMO E A MODA LOCAL NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 

 Várias são as discussões do Turismo e da Moda nos centros urbanos, relacionadas ao 

turismo de eventos de moda nas cidades; a importância da moda como uma atividade 

econômica, em cidades já conhecidas pela  atividade, como Paris e Milão e o turismo de 

compras. Porém, poucas são as discussões relacionadas a Moda local e sua capacidade em 

potencializar o turismo, através das dinâmicas culturais territoriais, como mais um elemento 

de atratividade nas cidades não conhecidas pela atividade. Nessa perspectiva, a Moda precisa 

ser interpretada como parte da identidade territorial, capaz de gerar valor e distinção aos 

produtos locais, por fazer parte da cultura, seja em sua representação na arquitetura, estética, 

estilo de vida dos moradores e/ou no comportamento social que dialoga com a tradição 

local. Tradição essa que pode se materializar no design de produtos que tenham identidade 

territorial. Algo peculiar, que pode estar relacionado aos materiais de confecção e sua relação 

climática, de relevo com o território em questão, e/ou “saber fazer”, através de técnicas de 

manuseio e métodos específicos de criação, confecção, herdados no cunho familiar, 

impossíveis de serem copiados em outras localidades (GUIMARÃES, 2021). 

 Tendo a homogeneização como o padrão da sociedade pós-moderna, desviar o olhar 

para o singular de cada território é reconhecer que os lugares são únicos, com identidades 

construídas pelos homens, junto a toda simbologia capaz de valorizar a cultura local. Ao 

estudar determinada cultura, percebe-se o registro dos homens no ambiente, sendo 

impossível desvincular os aspectos simbólicos dos registros materiais presentes na sociedade. 

As técnicas de produção, as falas, vestuários e representações, registram o momento 

histórico, sendo capaz de interpretar fenômenos sociais territoriais (GUIMARÃES, 2021). 

Claval (2010; 2012) diz que estudar a cultura é tratar a vida pela origem, a partir da invenção 

e trasmissão de representações, podendo assim, entender o espaço ocupado. As identidades 

individuais e coletivas se misturam ao território, personalizando os lugares e criando outras 

identidades. Em um processo dinâmico e recorrente, influenciando e sendo influenciada pela 

globalização (HALL, 2014; HAESBAERT, 2004).  

 Reconhecer as dinâmicas locais e globais em um território turístico é fundamental 

para que haja políticas locais capazes de preservar o peculiar e cultural de cada lugar. Uma 

reprodução da memória coletiva, com o registro histórico social, junto a identidade do 

território. Um desafio para o pesquisador, que precisa ter sensibilidade para analisar toda a 

representação social, com intervenções sustentáveis e ao mesmo tempo competitivas. Para 

Claval (1973), o território possui sua lógica de comunicação com todos que vivem nele, capaz 

de construir uma identidade coletiva. O poder também está presente nas hierarquias sociais, 

através dos “nós” nos bairros e vilas. Assim, os territórios se conectam de forma material e 
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simbólica, tendo o poder como referência de domínio no espaço (HAESBAERT, 2004). Ao 

usufruir do espaço partilhado, as pessoas se identificam com o local, através do sentimento 

de pertencimento. Construindo uma identidade coletiva, a partir de suas experiências e 

vivências pessoais (SANTOS, 1998). 

 Qualquer território possui a relação de poder, para um domínio político e uma 

construção simbólica coletiva, através da apropriação do local, com pertencimento e 

identidade. Todo território “concreto” possui uma carga simbólica e toda carga simbólica 

possui algo “concreto”. Não existe um território em estado puro, a interação e trocas são 

constantes, por menor que seja a influência (HAESBAERT, 2004, p. 95-96). Para Lefebvre 

(2006), qualquer território tem a junção da dominação e apropriação. Porém, a “apropriação” 

torna-se mais importante, para que as identidades locais, junto a todos os aspectos culturais 

que as diferenciam sejam respeitados e valorizados. Mas na prática, o que acontece é o 

contrário, devido a capacidade que o capitalismo tem em transformar os espaços em 

mercadorias.  

Sendo um espaço socialmente construído, o território é dinâmico e mutável, e por 

isso recebe influências internas e externas, conforme as dinâmicas políticas locais e globais. 

Concomitante a todo esse processo, as identidades individuais e coletivas dialogam no 

ambiente, influenciando e impactando o território, nos aspectos econômicos, políticos, 

religiosos, étnicos e estéticos. Identidades que também sofrem modificações conforme 

momento histórico, político e social, junto aos processos globais recebidos em inúmeros 

canais de comunicação (GUIMARÃES, 2021). Através dessa dinâmica cria-se a identidade 

territorial, que é a influência mútua do território e identidade, junto ao processo de relações 

de políticas e poder (F. P. SANTOS; DAVEL, 2018). 

A Moda interpretada como mais um elemento cultural nos centros urbanos distingue 

os territórios, se assemelha a atividade turística, que também utiliza dos aspectos culturais 

locais para desenvolver produtos e/ou atrativos capazes de atrair visitantes e/ou turistas, 

motivados a conhecer e experenciar o desconhecido. Algo que ele não tem acesso no seu 

cotidiano. Assim, as duas atividades profissionais podem dialogar com o mesmo propósito, 

de desenvolver e potencializar os territórios turísticos, podendo, inclusive, preservar a cultura 

local (GUIMARÃES, 2021). Nesse aspecto, entende-se que preservar a cultura de 

determinado território turístico é conseguir valorizar as singularidades e peculiaridades locais, 

mesmo com as influências globais. As trocas culturais (local versus global) são recorrentes e 

necessárias, nas sociedades pós-modernas (CLAVAL, 2010; HALL, 2014).  

Conforme Lopes, Vilaça, Azevedo (2018), a localização e a globalização são 

geneticamente opostas. Elas atuam concomitantemente de forma não harmônica, 

contraditória e dialética nas cidades, sendo a razão local orgânica e a global organizacional, 

com dependência externa para funcionar, sendo assim, vulnerável. “Ela impõe a mesma 

racionalidade para todos os lugares, sem autenticidade” (GUIMARÃES, 2021, p. 121). O 

local está vinculado à emoção, cooperação, socialização, intimidade, vizinhança, 

respondendo às questões globais de maneira interativa e conforme sua própria lógica. O 

fluxo é constante, recorrente, dialético e pode ser contraditório. Pois, para os territórios e 
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produtos locais se tornarem competitivos, necessitam da dinâmica e mercado global, através 

das tecnologias de informação (GUIMARÃES, 2021). 

Atualmente, o poder que antes era exercido pelo Estado-nação migrou para o espaço 

global, com destaque para as corporações multinacionais. “Em segundo lugar, para mercados 

de consumo que não podem ser dirigidos e controlados democraticamente” e por fim, em 

terceiro lugar para os cidadãos, que precisam substituir os meios políticos tradicionais para 

os meios privados, para conseguir resolver as questões sociais (BAUMAN, 2021, p. 83). 

Ainda conforme autor, os problemas que a globalização causou não podem ser resolvidos 

no plano local, apenas no global. Tornando a dinâmica ainda mais complexa e desafiadora. 

Esse é o maior desafio para o mercado da moda e designers que fazem uma reprodução 

da identidade territorial das cidades turísticas, na criação de seus produtos. É necessário 

inserção de elementos e signos nacionais, com uma compreensão internacional. Tal mistura 

pode ser definida como “glocalização”, a soma da identidade local com elementos mundiais 

(MICHETTI, 2012). 

  Os territórios são construídos socialmente (Lefebvre, 2006) e possuem muitos 

elementos culturais que não podem ser padronizados, muito menos diminuídos a mais uma 

atração turística. É necessário compreender a história do lugar e todas as dinâmicas sociais 

desenvolvidas à partir disso. O designer precisa ter sensibilidade com os múltiplos significados 

presentes, capaz de valorizar a singularidade local através da produção de um objeto 

sustentável e competitivo em nível global (GUIMARÃES, 2021). 

As culturas do século XX passaram a ser influenciadas pelo consumo e desejável. 

Assim, o consumo apenas do produto local passou a não fazer mais sentido nessa dinâmica 

econômica. A globalização fez com que as grandes empresas dividissem seus produtos em 

lugares diferentes, acrescentando produtos locais, para diminuir os custos na produção. Com 

isso, há uma soma cultural na produção dos produtos, disponível para venda em qualquer 

lugar do mundo. Os indivíduos passariam a ter acesso as características identitárias de 

produtos, mesmo sem pertencer ao lugar (CANCLINI, 1999). Dinâmica que desperta uma 

reflexão relacionada aos desafios da sociedade pós-moderna e os hábitos de consumo dos 

sujeitos, cada vez mais exigentes quanto as suas práticas de consumo. O sujeito pós-moderno 

tem interesse no consumo de produtos e/ou serviços que desperte algo relacionado ao 

pertencimento e resgate identitário (RAFFESTIN, 1993). Tanto a Moda como o Turismo 

conseguem suprir essa necessidade, oferecendo produtos únicos, que não podem ser 

copiados, por terem características territoriais. Características relacionadas a memória afetiva, 

proporcionando experiência na apropriação, contramão às dinâmicas presentes nos produtos 

e/ou serviços globais. 

 

AS PRÁTICAS DE CONSUMO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA E SUA 

RELAÇÃO COM O TURISMO E A MODA LOCAL NOS CENTROS URBANOS 

 

As práticas de consumo na pós-modernidade estão relacionadas às angústias 

existenciais vividas no cotidiano, muitas vezes devido excesso de influências globais, 
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ocasionando um somatório de identidades. Diante disso, os sujeitos através do consumo 

buscam respostas para suas “angústias” e “perda identitária” (MASSAROTTO, 2008).  

O consumo está relacionado ao significado do produto na vida de quem o consome 

(BAUDRILLARD, 1995). Assim, inserir o conteúdo imaterial no produto de moda é suprir 

o interesse e necessidade dos consumidores (MATTOS, 2017). Featherstone (1995) afirma 

que além do significado, o sujeito busca a experiência adquirida na prática de consumo. Ou 

seja, a questão está relacionada ao sentimento ao adquirir o produto. É através da experiência 

que o sujeito conseguirá o prazer e bem estar que necessita e busca (CAMPBELL, 2001) 

Conforme Bulcão (2017), o consumo de produtos de moda local está vinculado a 

busca pela identidade, pertença, afeto e valor simbólico, tornando os produtos incomparáveis 

e atemporais, se comparado aos produtos de moda globais. A história e cultura dos territórios 

são responsáveis por tornar os produtos distintivos e competitivos. Diante disso, o Design e 

a Moda recebem estímulos para delinear estratégias com o intuito de produzir bens 

competitivos no mercado e com identidade cultural. Um grande desafio, devido a riqueza 

sociocultural existente nos fazeres tradicionais, em uma cultura de projeto. O designer ao criar 

e produzir os produtos, precisa ter uma sensibilidade para com a história e cultura local, além 

de um cuidado e ética com o território estudado. Pois, ao apresentar o produto da moda 

local, ele representará a cultura e identidade reescrita pela imagem estética. Algo delicado, 

pois, o produto precisa ser consumido em um mercado dinâmico, tecnológico e muito 

concorrido (BULCÃO, 2017). 

 Com o aumento da busca e interesse pelas produções artesanais e inovadoras na 

moda, o trabalho manual, em pequenas séries, peculiar, tradicional, com design de identidade 

tornou-se uma tendência mercadológica. A importância do incentivo e avanço da atividade 

é notória, em função de projetos e iniciativas inovadoras que visam o desenvolvimento local 

e sustentabilidade. Deixar o produto competitivo e inseri-lo na dinâmica global, sendo local, 

é um dos maiores desafios encontrados na gestão da atividade pelos atores envolvidos no 

processo. Isso porque o mercado internacional precisa interpretá-lo (MICHETTI, 2012). 

Além disso, as práticas associativas do local e global é visto como alternativas à 

desterritorialização e conflitos identitários, encontrados na sociedade pós-moderna, face à 

diversidade e busca inquietante pela identidade cultural (BULCÃO, 2017).  

Conforme Bauman (2001), há um rompimento na pós-modernidade de tudo que é 

sólido, dando lugar ao desapego e escolhas provisórias. Ao romper com o coletivo, cria-se 

uma segmentação identitária, desenvolvendo o medo e insegurança. Com isso os sujeitos 

buscam medidas protetivas, criando um “mundo” individual e solitário. Uma forma de 

buscar o prazer diante dessa solidão e introspeção é o consumo excessivo. Essa é a 

característica do indivíduo da pós-modernidade; solitário, egocêntrico, em busca da sua 

identidade, que no isolamento social se perdeu, pois, não possui mais referências. Ele busca 

forma de viver na matéria, em algo que lhe trará felicidade, mesmo que de forma temporária. 

Suas escolhas passam a ser a sua definição, enquanto identidade. O consumismo na pós-

modernidade assumiu o papel de morada dos indivíduos que diante da fragilidade no 

contexto social, vê-se consolado pelas práticas individualistas do consumo (GUIMARÃES, 

2021). 
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No século XXI a motivação pelo consumo é suprir os interesses pessoais, voltados 

ao bem-estar do sujeito. Consequência das dinâmicas sociais atuais globais, que 

desencadearam nos indivíduos uma crise identitária, com perda da afetividade, vínculos 

sociais, inseguranças urbanas, isolamentos. Quanto maior a liberdade dispensada, maior a 

vulnerabilidade emocional do indivíduo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011).  Lipovetsky 

(2005) identifica o sujeito pós-moderno como “narcisista”, pois, possui preocupações 

voltadas apenas para si. Um indivíduo que quer ser aceito diante de suas práticas cotidianas, 

seja no consumo ou comportamento, sem entrar em conflito com os demais. Seus hábitos 

de consumo o definem e por se isolar, vai perdendo sua identidade, pois, fica sem referências. 

Sempre insatisfeito, está sempre consumindo, em busca da felicidade. 

As necessidades e interesses de consumo modificam-se conforme cenário 

sociopolítico e económico. A globalização e o acesso às tecnologias de informação 

disponibilizam várias possibilidades de bens materiais de consumo, e a padronização tende a 

ser uma consequência do processo. A questão é que os indivíduos são diferentes, com 

repertórios culturais distintos, com desejos e necessidades de consumo que dialogam com 

suas realidades e identidades. Inúmeras são as possibilidades de busca pela identidade 

associada à universalização, aos signos e ao consumo cultural que os indivíduos têm acesso 

diariamente. Nas sociedades contemporâneas, a busca pela identidade está relacionada com 

a inquietude das pessoas pela vida projetada, como se faltasse algo para serem realizados e 

felizes. Um sentimento de vazio. Daí a busca por objetos e ambientes que façam sentido a 

cada um, com significados que acrescentem e dialoguem com os indivíduos e a sua busca 

pelo singular (GUIMARÃES, 2021).  

O perfil pós-moderno, diante das múltiplas possibilidades de consumo cultural busca 

consumir produtos singulares, autênticos, inovadores, sedutores, que atendam suas 

necessidades singulares, com inovação na estética e com a capacidade de gerar significados 

construídos coletivamente. Algo fora do padrão homogêneo, que vem sendo reproduzido e 

apresentado no mundo global. O mercado de moda por ser muito competitivo, percebe uma 

tendência para o resgate da produção rudimentar, o fazer à mão. Durante muito tempo, o 

fazer a mão foi desvalorizado diante da tecnologia do mundo global moderno. Pela 

capacidade de se recriar, a moda está sempre buscando objetos e simbologias que a torna 

distintiva para se destacar frente a concorrência (GUIMARÃES, 2021). 

Desenvolver um produto de moda local é um trabalho que requer muita sensibilidade 

do designer, pois, envolve significados históricos e culturais de um território. É reproduzir 

uma identidade territorial através de um produto, com elementos culturais únicos. É 

materializar a cultura de uma cidade turística visitada, com memórias afetivas e experiências 

vividas, compartilhadas. É conseguir reviver um momento partilhado através de um produto 

que foi adquirido em uma viagem. Além das características identitárias locais presentes na 

matéria adquirida, ao olhar para o produto adquirido, o sujeito remete a sua memória afetiva, 

pois, já se sente parte do território em questão. 

O produto de moda local representa a identidade do local visitado, que foi escolhido 

para viver uma experiência de viagem única. Experiência que possui a capacidade de gerar 

um pertencimento no território ao mesmo tempo que diferencia o sujeito dos demais. Essa 
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distinção também possui representação no produto de moda local, pois, possivelmente, o 

significado afetivo do consumo, só fará sentido para o sujeito que visitar o território, tal como 

a experiência de viagem. Assim, ao consumir a moda local, os visitantes e/ou turistas têm a 

oportunidade de viver a experiência do consumo simbólico de viajar através da moda 

(GUIMARÃES, 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A moda, assim como as viagens, consegue reforçar ou confirmar a imagem dos 

sujeitos com o meio em que estão inseridos (GUIMARÃES, 2021). O sujeito se identifica 

com o local de visitação adquirindo experiências intangíveis, podendo ser a moda uma das 

experiências vivenciadas durante a viagem. Ao consumir a moda local, com design de 

identidade, o turista e/ou visitante se sente parte do território, devido a troca cultural 

existente na prática do turismo. O sentimento de pertencimento é fundamental para a 

dinâmica identitária do território e do sujeito, junto às suas práticas de consumo na pós-

modernidade (GUIMARÃES, 2021; ELMAN, BONO, 2014; BOURDIEU, 2002). 

A importância econômica do turismo e da moda para as cidades é inegável, devido a 

capacidade que as atividades possuem em atrair pessoas motivadas a consumir seus produtos, 

serviços e experiências na localidade visitada. Como reflexo da sociedade, a moda se 

desenvolve de forma sustentada nas cidades, quando o tecido social a assume parte da 

identidade territorial, modificando-se conforme as necessidades e demandas endógenas, 

junto a originalidade de criação e tecnologias presentes em distintos momentos históricos 

(GUIMARÃES, 2021). 

Ao reunir um conjunto de condições prévias associadas à existência consolidada de 

moda local em cidades turísticas, a atividade pode oferecer aos visitantes variados fatores de 

interesse, desde o consumo do produto de moda local, até experiências lúdicas e culturais 

proporcionadas pela atividade. Tornar a moda local um fator de atratividade em cidades não 

conhecidas pelo segmento, necessita de um trabalho articulado entre os agentes locais 

envolvidos e a definição de um plano de intervenção articulado com o objetivo de tornar a 

moda local conhecida em âmbito internacional. Resultado em longo prazo, que necessita de 

um planejamento envolvendo fatores estruturais de interação presentes na sociedade, cidade 

e nos visitantes e/ou turistas, tal como ocorre em outros segmentos artísticos culturais. Além 

disso, é necessário monitorar todo o plano de intervenção de maneira regular, com feedback 

dos agentes locais e dos visitantes, para um novo planejamento. Trabalho que não se esgota, 

precisa ser recorrente, pois, as dinâmicas sociopolíticas e culturais são dinâmicas 

(GUIMARÃES, 2021). 

Outro ponto necessário para reflexão é a sobrevivência das marcas de moda local 

devido presença de marcas globais em territórios turísticos. É necessário reconhecer a forma 

desigual que as dinâmicas locais e globais acontecem nos territórios turísticos para que haja 

projetos específicos nos planos de intervenções mencionados acima. Sabe-se que um dos 

impactos negativos da atividade turística é a especulação imobiliária, com a super valorização 

de estabelecimentos residenciais e comerciais, impossibilitando muitas marcas locais de 
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apropriar desses espaços, com abertura para apropriação das marcas globais (GUIMARÃES, 

2021; GUIMARÃES; TADINI, 2013).  

Antuérpia, na Bélgica é um exemplo de cidade que utilizou a moda local como 

estratégia de desenvolvimento e atratividade de visitantes. Com tradição em rendas e design, 

se tornou referência na indústria da moda. Seus elementos identitários contribuíram para a 

criação do branding da cidade e construção da identidade coletiva local. Bruges, cidade vizinha, 

possui um mapa turístico feito em renda, ilustrando a importância da moda para o turismo e 

vice versa (GUIMARÃES, 2021). 

Vários são os elementos culturais territoriais capazes de dialogar com o Turismo e a 

Moda nos centros urbanos. Esse artigo deu ênfase aos produtos de moda local com design de 

identidade, pois, entende-se que o turista e/ou visitante busca consumir experiências em suas 

viagens. Uma experiência que o faça se sentir presente, em contato com sua identidade, ao 

mesmo tempo que impacta a identidade coletiva do local visitado. Comprar um ímã de 

geladeira ou outro souvenir que não tenha identidade territorial não mais o representa. Ele 

quer fazer parte e contribuir para o desenvolvimento local, de forma sustentável. Ao viajar, 

ele quer consumir algo que faça parte do território visitado, que ele não possa comprar ou 

experienciar em sua cidade de origem. Ele quer algo único, com memória afetiva, que o faça 

“reviver” a cultura do lugar visitado. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muitos estudos helenísticos novos, revisando fontes e utilizando contribuições 

arqueológicas novas que de modo algum invalidam no todo geral as problematizações da 

bibliografia tradicional, mas a complementam, sem que tenha ocorrido uma ruptura total 

com a mesma. Assim, aos estudos de M. Rostovteff, W. W. Tarn, E. Bevan, F. Chamoux, J. 

G. Droisen, Claire Gorteman, E. Barker ou Bouchè-Leclerq e muito outros já clássicos vem 

somar- se,  entre muitos, obras de C. Grandjean, G. R. Bugh, J. C. Couvenhes ou a esmerada 

coleção de textos de M. Austin. 

Esses estudos em conjunto nos levam a observar a interação do imigrante grego 

com o nativo e a concluir tanto a continuada exploração deste desde os tempos dos antigos 

reis e a decepção daquele frente ao Estado dominante e adverso à tradição democrática dos 

gregos.  

Dois textos nos ilustram bem como era atrativo em todo o mundo grego a 

perspectiva de partir para o Egito e servir ao Exército de Ptolomeu Filadelfo: um de Heródas 

de Cós, I, 23 e ser., onde uma velha ama tenta fazer uma jovem esposa Metriké se esquecer 

de seu marido Mandris, que partira para o Egito, e aceitar o amor de outro pretendente, pelo 

que a ama recebe uma grande taça de vinho: 
 

Já são dez meses que Mandris partiu para o Egito e ele ainda não te escreveu uma só linha. 

Ele te esqueceu, podes esperá-lo aqui, ele foi beber em outra fonte de prazer: o Egito! É lá 

que está o templo da deusa (Arsínoe). Tudo o que existe, tudo o que possa existir, não 

importa onde, se encontra no Egito: riquezas, ginásios, poder, conforto, glória, espetáculo, 

filósofos, jovens, o templo dos deuses Adelfos, o rei magnífico, o Museu, vinho, todas as 

boas coisas que um coração poderia desejar – e mulheres também, mais numerosas que as 

estrelas e tão belas quanto as deusas que solicitaram o julgamento de Paris1. 

 

O outro texto é de Teócrito, correspondente à parte final do Idílio XIV2: 

 
AISKINAS - ... E eu também embarcarei, atravessando o mar, e o soldado (que serei) 

talvez (não será) nem o pior nem o primeiro mas um (soldado) comum. 

 
1 Cf. BEVAN, E. R. – Histoire des Lagides. Paris, Payot, 1934, p. 198. 
2 Neste leve Idílio, O Amor de Kynisca, carregado de sentimentos amorosos entre os relatos de vinho e refeições feitas no 
campo, Teócrito aproveita a decepção amorosa de Aiskínas, que pretende ser soldado, e lhe indica o caminho do Egito. 
Parece corresponder a uma fase em que Teócrito já é propagandista da realeza Lágida, e talvez tenha sido escrito depois da 
morte de Arsínoe. 
Cf. PH. E. LEGRAND – Étude sur Théocrite. Paris, 1898, p. 108. Mas também pode ser um preâmbulo ao texto das 
Siracusanas, que se abre com a marcha de soldados nas ruas de Alexandria. Não temos bases seguras para saber se Teócrito 
os elaborou como uma sequência. 



54 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

THYONICOS – Tomara que tenhas êxito conforme o que desejas, Aiskínas. E se assim 

te parece, partir, recebendo o soldo, Ptolomeu é o melhor que há para um homem livre. 

AISKINAS – Entre outras coisas, que espécie de homem é ele? 

THYNICOS – É o melhor que há para um homem livre: clemente, protetor das artes, 

galante, agradável ao máximo, dando muito a muitos, não recusando quando rogado assim 

como convém a um rei; e não é preciso pedir a respeito de tudo, Aiskínas. Pois, se te agrada 

pendurar com a fíbula o pano no alto do ombro direito e se, de pé sobre tuas duas pernas, 

tiveres a audácia de esperar um guerreiro impetuoso (te atacar), então rápido para o Egito. 

A partir das têmporas todos nos tornamos velhos, e sucessivamente a idade que 

embranquece desce ao queixo: é preciso fazer algo enquanto ´o joelho ainda está verde´3 

 

Estes dois textos são os mais diretos que se conhecem sobre a atração do Egito 

Lágida sobre o resto do mundo grego, mais que as inferências indiretas das cartas do Faium. 

Deixam claro que era a carreira militar a primeira atração para a população jovem, atração 

essa que se reforçava pela boa fama do Egito e de seu rei grego. Sem dúvida, Ptolomeu 

Filadelfo precisava, antes de tudo, continuar reforçando o Exército e a Armada criados por 

seu pai desde que os mesmos constituíam uma questão básica de vida ou morte para a 

independência do Egito e de seus domínios4. E não só para a garantia desta independência, 

mas também para que o reino se impusesse frente às outras potências participando do 

equilíbrio de poderes que se formara depois da batalha de Ipus em 3015. 

Ainda citaremos um trecho das Siracusanas de Teócrito, Idílio XV: 
 

GORGÓ – Oh! Deuses, que multidão! Como e quando é possível atravessar este mal? É 

um formigueiro sem número e sem medida. 

PRAXÍNOA – Oh! Ptomoleu, muitas coisas belas foram feitas desde que o teu pai foi para 

junto dos imortais. Nenhum malfeitor molesta o que passa se introduzido à egípcia, como 

antes se divertiam com brincadeiras maldosas, homens feitos de malícia, uns iguais aos 

outros, todos frutos ruins. 

Cara Gorgó, o que nos sobrevém? Eis os cavalos de guerra do rei. Amigo, não me pises. 

O “cor de fogo” se empinou. Vê como é selvagem. Eunoa imprudente, não vais fugir? Ele 

vai matar o condutor. Tirei grande proveito, pois o pequeno ficou em casa. 

GORDÓ – Fica tranquila, Praxínoa, já ficamos para trás. Eles já foram para o posto deles. 

PRAXÍNOA – Já me recupero. É que o cavalo e a fria serpente são o que mais temo desde 

a infância. Apressemo-nos. Está vindo para nós uma multidão enorme. 

GORGÓ – Vens do palácio, oh mãe? 

VELHA – Venho, filhas. 

GORGÓ – Então, é fácil atravessar? 

VELHA – Foi tentando que os aqueus entraram em Tróia, minha bela filha. É pela 

tentativa certamente, que todas as coisas se realizam. 

GORGÓ – A velha se foi deixando um oráculo. 

PRAXÍNOA – Tudo sabem as mulheres, até como Zeus desposou Hera. 

GORGÓ – Vê, Praxínoa, que multidão em torno das portas? 

 

Nesse Estado essencialmente militar que era o Egito, “doríktetos”, isto é 

“conquistado pela lança”6, tornava o Egito nada mais que uma propriedade dos Ptolomeus, 

era essencial, portanto, o fortalecimento do Exército por qualquer meio que fosse. Por razões 

 
3 Cf. Ph. E. LEGRAND – Op. Cit., ed. vv. 55 e seg. 
4 Cf. M. ROSTVTZEFF – Cambridge Ancient History, vol. VII, p. 110. 
5 Idem, ibidem. 
6Doid., XVIII, 39, 5. 
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óbvias não podiam ser aproveitadas as milícias nativas, os chamados “mákhinoi” egípcios, já 

que possuíam nem a devida experiência militar nem a fidelidade que apresentavam as forças 

de macedônios e gregos, embora não tivesse sido este o pensamento de Alexandre nas suas 

tentativas de fusão de raças. Mas um antigo hábito faraônico referente a esses “mákinoi” 

pode ser aproveitado pelos Ptolomeus – é o que se referia à doação de terras como 

pagamento pelo serviço militar. Como os informa Heródoto: 
 

os guerreiros eram então os únicos egípcios, além dos sacerdotes a ter certos privilégios; 

cada um dele recebia doze lotes de terra isentos de tributos7. 

 

E não serão apenas doze lotes (doze “árourai”) que os mercenários, no início apenas 

gregos e macedônicos, receberão, pois apesar de apenas em linhas gerais possuirmos a 

regulamentação e o esquema de doação, sabemos que havia uma grande variação na extensão 

dos lotes doados,sem dúvida dependente do grau atingido pelo soldado na escala militar no 

que pesava muito seus muitos anos de dedicação. É assim que no início são os veteranos os 

primeiros a receber a terra, o que depois se generalizou como atração para todos, 

“presbýteroi” e “neanískoi” da Infantaria, Cavalaria e Marinha. 

Embora a prática de doação de terras a soldados não era desconhecida na história 

grega – haja vista as “Katoikias” atenienses e as doações feitas por Alexandre – conhecia-se 

apenas uma concentração em certas áreas ou cidades especiais que chegavam a gozar de um 

cero autogoverno e não era o que ocorria no Egito. Ali Ptolomeu procurou espalhar os 

soldados detentores de terras por todo o país, ocupando não só antigas aldeias nativas quanto 

outras novas, recém criadas como as que rodeavam o lago do Faium8. 

A série de problemas advindos com o novo sistema de doação de terras a soldados 

nos são em boa parte desconhecidos porque não sabemos que situações ocorreram no 

momento de doar terras das aldeias nativas9, que deviam se assemelhar às rixas sangrentas 

nas partilhas das grandes casas nativas para alojar soldados gregos, formando os “stathmoi”. 

Também não conhecemos as relações entre esses gregos colonos-militares com a população 

urbana e é isto que nos interessaria mais, pois iria de encontro ao texto das Siracusanas: nada 

de seguro podemos dizer se normalmente, ou pelo menos no início do século III, o colono-

militar deixava a família morando em Alexandria ou outra cidade grega e se dirigia sozinha 

ao seu clero, seu domínio rural na região da “Khorá”. E por outro lado, aquilo que mais 

sabemos através, principalmente, das informações que nos fornecem a correspondência de 

Zenão, proveniente do Faium, e que se referem às diferentes taxas agrícolas pagas pelo 

“cléros” militar, que vão desde as simples taxas reais sobre o excedente agrícola e a terra até 

o serviço médico e a manutenção dos diques – e são várias com diferentes denominações – 

 
7 Livro II, 168, conforme tradução portuguesa de Mário da Gama Kury. Editora da Universidade de Brasília, 1985, p. 142. 
8 Aqui, a fertilidade conquistada através de um intenso trabalho de drenagem levado a cabo por engenheiros gregos, cujos 
nomes nos são conhecidos, produziu, até o final do domínio romano que protegera a área da invasão do deserto, 
inumeráveis colheitas não só da produção óleo-vinícola, opção comercial básica dos Ptolomeus e de todo o Mediterrâneo 
grego desde o século IV, mas também de cereais que eram exportados para Alexandria. Talvez foi o Faium mais do que 
Alexandria a grande realização dos Lágidas. 
9 Talvez a mesma situação de pânico intenso causado na Itália por Sila em 82 e pelos triúnviros em 43, quando desalojaram 
particulares e aldeias inteiras para doar terras aos seus veteranos. 
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assim como o problema irresoluto da divisão do “cléros” em duas “hemicléria” com 

pagamento de taxas diferentes sem que saibamos bem a razão, não nos apresenta um 

interesse de primeiro plano, pois além de fugir de uma visão geral do problema militar em 

relação à Monarquia, nem mesmo de forma indireta se relaciona com o texto das 

Siracusanas10. 

Em todo caso, a formação do sistema de “cleros” resolvia vários problemas para os 

Ptolomeus, pois além de substituir o pagamento em moedas num país que aos poucos estava 

deixando a economia natural, ligava fortemente o colono militar com a terra do Egito que 

passava a ser, sem dúvida, sua nova pátria, a qual passava a defender o Exército. Ao mesmo 

tempo, ao fixar o militar à terra, os Ptolomeus tanto aproveitavam a anterior experiência 

desses homens que, na maioria dos casos, eram de uma forma ou outra ligados à agricultura, 

quanto aproveitam para introduzir novos métodos e técnicas agrícolas na economia egípcia 

dando-lhe um cunho essencialmente comercial11. Embora o trabalho na terra, em períodos 

muitas vezes longos de paz, oferecesse o perigo de apagar no “cleorouknhos” as suas 

características militares, era bom economicamente porque as rendas conseguidas com esses 

trabalho – assim como as conseguidas nos despojos de guerra – permaneciam no Egito e 

não chegavam a ser exportadas, ao mesmo tempo que nesse país o aumento das áreas 

agricultáveis é muito elástico, devido a irrigação, o que só fazia crescer a economia dos lágidas 

pelo lado da Agricultura. 

Mas por mais elástica que fosse a expansão da fronteira agrícola, a partir de uma 

primeira fase não há mais terra para todos, ou pelo menos para a grande maioria de 

mercenários que se contenta com o recebimento de um soldo “in natura” (“opsonion”)12: ao 

invés da terra, a massa de mercenários recebe trigo, cevada e abatimento no alto preço do sal 

(P. Cairo Zen. 59130). Mas essa pausa na distribuição dos lotes não significa o final definitivo 

da mesma devido ao grande número de possessores que os receberam e a indicação embora 

indireta de legalização de posse, pois continuará, assim como as “doreaí” de milhares de 

hectares dadas a particulares, embora em caráter reduzido, a ser talvez o maior chamariz do 

Egito para os elementos do mundo greco-macedônico, como também de outras partes do 

Mediterrâneo, principalmente oriental. O Idílio XV é uma prova de que a drenagem de 

imigrantes para os vários reinos helenísticos, e no caso direcionada para o reino dos 

Ptolomeus, atingia a longínqua Sicília no ocidental, embora não saibamos se foi 

principalmente a carreira de armas, com a possível esperança de recebimento de um “kléros” 

na khorá, que atraiu Dino e Diocleidas e suas mulheres para o Egito. 

 
10 Da mesma forma poderíamos enumerar outros problemas relacionados aos “cléros” militar como a doação do mesmo 
que com o tempo torna-se alienável; sua administração no momento da “epággelma”, convocação militar, papel exercido 
muitas vezes Zenão, segundo a documentação e a situação privilegiada do mesmo diante da “diagraphesporou”, distribuição 
obrigatória das colheitas, que o deixava mais livre que os outros produtores rurais desde que mantivessem os campos de 
pastagens e plantasse a oliveira – e é desta forma que muitos se tornam unidades florescentes da economia óleo-vinícola e 
de pomares. Esta nota é apenas para dar uma visão mais clara do conjunto de problemas conhecidos a respeito do “cleros” 
militar. Cf. ROSTOVTZEFF, M.  – Op. Cit., pp. 286 e seg. 
11 E é o uso generalizado do ferro que estará entre essas inovações agrícolas e que será um dos grandes pontos de conexão 
entre a cidade e a vida rural por obrigar o camponês a comprar seus artefatos de ferro na cidade. 
12 Talvez a isto corresponda a mudança de terminologia que se observa na documentação a partir do final do século III 
quando o termo “cleoroukhos” não se aplica mais ao colono militar que a ser designado por “Kátoikos”, o que indicaria a 
obtenção de posse do “cleros”, deixando o antigo termo a possessores recentes, Cf. E. BEVAN. Op. Cit., p.203.  
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Assim, as propriedades dos “kleroukhoi”, as “doreaí” doados a particulares e a 

“géhierá” dos templos, respeitados em certos limites pelo Ptolomeus, constituíam exceções 

a posse total do Egito pelo rei, sem falar nos territórios urbanos. Sobre estes últimos 

praticamente desconhecemos se qualquer parte deles chegou em algum momento a pertencer 

ao rei já que devem ter mantido seu caráter de propriedade particular, isto é, pertencentes, 

realmente aos cidadãos. Mas de resto, tudo é do rei, pois este encarna o Estado e se coloca 

no centro de um sistema rigorosamente controlador, que não só distribui as sementes e 

define a própria semeadura exata para cada terra e estação, quanto lucra através do poder 

físico. O que não monopoliza totalmente (como o óleo, as minas e o sal), taxa de forma 

impiedosa, principalmente os camponeses, mas também o artesanato urbano e as 

importações13. Mas mesmo que sejam poucas as informações sobre os organismos de 

controle, centralizado principalmente em Alexandria, podemos entender que ali, como por 

toda parte, imperava uma monstruosa burocracia que possibilitava ao rei, através dos seus 

agentes, conhecer os pormenores da produção e atividade de seus súditos. Isto lhe permitia 

arrecadar sempre, em moeda ou “in natura”: um censo anual da população ia ao lado do 

registro de todos os animais, produção agrária, posse de casas e transações bancárias, pois, 

afinal tudo dependia do pagamento de uma licença ao rei, quando não sofria o fisco 

diretamente na produção. 

E foi desta forma, acumulação através do fisco rural e urbano, que os Ptolomeus 

acumularam um riqueza que se tornou lendária até a época de São Jerônimo14, aproveitando 

a herança faraônica que já exportara o modelo desse sistema fiscal para a Sicília de Hierão II 

e talvez até para a Índia e continuaria sob o Império. 

Se os reis helenísticos, de forma geral, foram baluartes de proteção do Helenismo 

contra a barbárie – o Museu, a Biblioteca e os ginásios de Alexandria provam estes papel – 

assim como a extenuação que muito reis apresentam no fim da vida devido ao trabalho 

incessante, ou os “conselhos” reais dados aos funcionários para que dêem atenção a lamúrias, 

todos, e mais do que todos, os Ptolomeus, colocaram em primeiro plano o enriquecimento 

de seus tesouros particulares. Todo o desenvolvimento tecnológico e o progresso das 

transações bancárias em nada melhoraram o nível de vida da massa da população. O texto 

de Teócrito mostra o quanto a classe média grega é atingida15, justificando as queixas das 

Siracusanas, de forma mais simplória e mais velada (XV, vv. 24, 36, 37) quando se colocam 

em outra classe que não é a dos ricos, ou se queixam do preço do pano, no qual foi preciso 

trabalhar duro, assim como da lã comprada de baixa categoria, demonstrando que o trabalho 

livre ere caro para uma família de posses médias e todo o serviço caseiro bruto – pelo menos 

aquele que exigia alguma técnica – recaia sobre a mulher. 

Parece, por isso tudo, que o Egito está longe daquele quadro cantarolado pela velha 

Gyllis no mimo de Herodas. Na verdade, é uma decepção para a classe média urbana e 

 
13 E tal sistema só se tornará ainda mais opressivo com a perda do império marítimo não se importando que as rendas a 
serem satisfeitas por uma determinada aldeia caia sobre o conjunto de seus habitantes, independente das crises naturais e 
da corrupção dos próprios funcionários reais. É o que se chamava “epibolé”. 
14 Cf. São Jerônimo, Dan. XI, 5, embora a realidade ultrapassasse a lenda, isto é, Ptolomeu II possuía muito mais que os 
14.800 talentos que nos fornece São Jerônimo. 
15 Teócrito já demonstrara na Sicília de Hierão II, nas Khárites, que foi o que, talvez, lhe custou a expulsão da ilha. 
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quanto ao nativo, para quem mais pesava o fisco real, e sobre o qual, devido as lamúrias dos 

papiros, talvez pudéssemos projetar a imagem de um outro nativo de uma outra época: 
 

... Indivíduos cobertos de chagas e esfomeados, vivendo uma vida, pelo menos a primeira 

vista, pouco melhor do que a do gado que com eles trabalha diariamente e com o qual 

partilham durante a noite os lugares para dormirem16. 

 

Desde a fundação de Alexandria os nativos estavam presente na cidade, já que a 

tradição sobre Alexandre diz que o conquistador chamou os egípcios habitantes de Canopus 

para colonizarem a cidade. Mas são as condições na “Khorá” que talvez melhor expliquem 

a grande presença de nativos: devido as pressões constantes do fisco, que tentam aplicar 

sobre a economia rural um modelo de eficiência muito acima do que estava habituada a 

produzir, a vida do camponês egípcio torna-se cada vez mais insuportável. Ao lado de uma 

burocracia sofisticada e desconhecida anteriormente, que a economia monetária acarretou, 

cresceu a percepção de que a classe dominante, inclusive o soberano, não era nativa, 

mantinha-lhe distância, não falava sua língua e possuía outros deuses. E isto aconteceu apesar 

de o camponês egípcio já estar, por séculos, habituado a obedecer de forma cega a seus 

faraós, isto é, manter-se em posição extremamente submissa frente à Monarquia e seus 

agentes17 

A reação do nativo será a fuga e deserção das aldeias produtivas, rumo ao deserto, ao 

asilo dos templos, ou à cidade cosmopolita, que é o caso do nosso texto. Alexandria, com 

sua imensa população, onde estará incógnito, o poupa da exploração do fisco e ainda lhe 

oferece trabalho. Mas muitos daqueles para quem a “anakhóresis”, isto é, a funga da 

“Khorá”, foi a direção ao deserto inóspito, retornam a Alexandria, ou melhor, a toda a região 

baixa, em forma de salteadores, isolados ou em bandos, visando principalmente aos gregos. 

E numa época, como o começo do século III, quando era acentuado o abismo entre as duas 

populações, étnica e culturalmente diferentes, esses elementos marginais sem dúvida só 

podiam ser péssimos exemplos; e deles se serviam os gregos para defender seus preconceitos 

e desdém pela população nativa, e dizer com Teócrito: 
 

... o malfeitor molesta o passante, se introduzindo à egípcia ... se divertem com brincadeiras 

maldosas, homens feitos de malícia, uns iguais aos outros, todos frutos ruins (Idílio XV, 

vv. 47-50). 

 

Por mais de um século os gregos se unirão com egípcios18 e a proibição de 

“conubium” era parte do estatuto das cidades gregas do Egito – e tal situação permanece 

 
16 Indivíduos de regiões não industrializadas. Cf. T. S. Ashton – A Revolução Industrial. Trad. de J. de Macedo. Publicações 
Europa-América, 1974, p. 190.  
17 Os egípcios da “Khorá” formavam, praticamente, a classe trabalhadora do Egito. Eram os “laoí”, constituindo-se no 
maior número dos pagadores de taxa, “hypoteleis” e se relacionavam com o Estado de forma contractual: eram obrigados 
a execução de uma série de serviços temporários, ligados ou não a sua profissão, pelos quais recebiam um salário, embora 
irrisório. O não cumprimento dessas obrigações acarretava prisão e até escravização perpétua. Essa informação geral, assim 
como o confisco de bens em nome da Coroa, nos é dada por um documento mais ou menos recente encontrado na Síria 
ptolomaica, que também deveria refletir as condições do Egito. Cf. M. ROSTOVTZEFF – The Social and Economic... Op. 
Cit., p. 317. 
18 Cf. W. W. TARN & G.T. GRIFFITH – Op. Cit., p. 201. 
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legalmente até a época romana. Mas contatos eram inevitáveis19, principalmente na “Khorá”, 

onde os “clerucos” participam, por ordem real, da mesma casa dos camponeses e é Heródoto 

quem relata as diferenças pormenorizadas entre as duas culturas que se chocam nesses 

“sthathmoi” agrícolas. E é no campo, mais do que na cidade, que haverá mais fusão 

principalmente pela falta de mulheres gregas em grande número, o que levará os “clerucos” 

a constituírem famílias mistas. Em Alexandria também ocorrem estas uniões, que não são 

oficiais e cujos filhos de forma alguma recebem qualquer direito de cidadania por parte da 

comunidade grega e são talvez os gregos de nível social muito baixo que as formam20. 

Mas o processo de miscigenação étnica se acelera e vai coincidir no final do século 

com manifestações de nativismo anti-helênico advindo de uma conscientização de poder 

militar por parte dos nativos, após Rafia, quando são chamados pela primeira vez a fortalecer 

o exército lágida frente às forças selêucidas. A partir deste momento, crescem em importância 

os antigos “mákhimoi”, guerreiros nativos de elite, broto um saudosismo dos antigos faraós, 

principalmente de Nectanebo, e correm crônicas patrióticas como a Crônica Demótica e o 

Oráculo do Oleiro. E, sem dúvida, incentivando a ferocidade nativa estava a classe sacerdotal 

que se sente desapontada com o domínio grego e só é poderosa na Tebaida, no Alto Egito, 

de onde insufla a revolução. Mas tudo isso, essa predominância do elemento nativo, já 

pertence a uma segunda fase do Egito helenístico, que foge da época do texto de Teócrito. 

Muitas vezes a situação do camponês não permite que o distinga dos pastores e 

agricultores da terra sacra, a “géhierá”, na “khorá”, isto é, seriam quase idênticos aos escravos 

dos templos, os “hieródouloi”, e na cidade sua situação como artesão “ligado aos 

rendimentos”, “epipeplegmém tais prosódois”, ou como qualquer outro serviço subalterno, 

quase que o coloca também na posição do escravo, devido ao baixo salário que recebe21. 

 A relação contratual entre os nativos e o Estado, que os tornavam mão-de-obra farta 

e disponível, limitava a generalização da escravidão no Egito. Já que esta relação contratual 

não desaparece durante toda a idade antiga, é bem possível que o que dizem. A. Aymard e J. 

Auboyer sobre a escravidão no Egito faraônico pode ser aplicado ao Egito helenístico: 
 

... o número de escravos deve ter variado segundo a intensidade e a natureza das relações 

do Egito com o exterior. De qualquer maneira, porém, tal número jamais pode ter sido 

muito elevado em relação à população total. Possuir escravos era um sinal de fortuna, sinal 

este que praticamente jamais era observado nas baixas classes sociais22. 

 

 
19 Conforme nos informa o papiro de Elefantina, mesmo membros pertencentes ao alto círculo de Zenão a Apolôniosfazem 
dedicações a divindades egípcias. Embora sejam fatos isolados porque ocorrem na primeira metade do século III, portanto 
sem apoio da intensa miscigenação do final do século, são ocasionados pela ausência de extremo exclusivismo, tipo judaico-
cristão, por parte da religião grega que a impedia de julgar a religião egípcia com um idolatrismo inferior. Ao contrário, os 
gregos, desde o início, parecem ter se impressionado com os seus mistérios milenares, embora seu zoolarismo exagerado 
possa ter parecido ridículo a muitos gregos e romanos. Cf. E. BEVAN – Op. Cit., p. 108 e seg., onde cita J. G. Milne – 
“Graeco-Egytianreligion”. In HASTINGS, - EncyclopediaofReligionandEthics. 
20 Cf. P. M. FRASER – Op. Cit., pp. 70 e seg. 
21 É claro que quanto aos salários, para o que não há ainda um estudo completo, não se aplica somente aos nativos mas 
também aos gregos e outros estrangeiros de baixo nível social. Sabemos que no Egito os salários eram baixos: em 254, um 
artesão recebia três óbulos por dia e um braçal apenas um óbulo. Mas mesmo assim a situação no Egito era melhor que na 
Grécia, onde os salários eram ainda menores, já que os preços dos produtos alimentícios eram quase que os mesmos nas 
duas regiões. Cf. W. E. TARN & G. T. GRIFFITH – Op. Cit., p. 198 e M. ROSTOV – TZEFF – Op. Cit., p.412. 
22 Cf. A. AYMARD & J. AUBOYER – Op. Cit., pp.48 e 49. 
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Isto por que o artesão ou o camponês egípcio eram extremamente pobres para 

possuírem escravos e tal fato poderia ser visto como ostentação de riqueza, o que dava 

margem a inquéritos, pelo menos no Egito faraônico, quando havia violação de tumbas23. Se 

não podiam ter escravos, muito menos pagar salários a outros mais pobres do que eles. E, já 

que por falta de documentação nada podemos dizer sobre a nobreza natica e sobre suas 

condições de vida, e sendo os “hieródouloi” dos templos possivelmente recrutados entre os 

nativos, não se generalizou, da parte da população egípcia, a escravidão tipo greco-oriental 

no Egito. Esta. Além de não receber incentivos da Coroa, que taxava violentamente os 

impostos pagos por traficantes ou donos de escravos, limitou-se à nobreza, aos altos oficiais 

do Exército, ao altos funcionários24 que normalmente aparecem representados com seus 

escravos em suas tumbas, aos estrangeiros, a alguns egípcios helenizados, enfim à 

comunidade grega de forma geral. 

É nesse segundo tipo de escravidão existente no Egito, o tipo greco-oriental, que se 

encaixam Eunoá, Frígia e Eutíkis, pois Praxínoa e Gorgó, como a maioria dos gregos, não 

sabiam viver sem o trabalho escravo25, já que como diz Fraser26 a escravidão estava 

profundamente enraizada nas tradições da vida urbana dos gregos. E estes sabiam muito 

bem, apesar das restrições taxativas, como reduzir nativos à escravidão e encontraram um 

mercado escravista fartamente constituído e de longa data27 das ilhas e regiões conquistadas 

ou que reconheceram a hegemonia dos Lágidas. 

Não podemos dizer que apesar dos nomes gregos, as três cativas do Idílio XV eram 

gregas. Pela documentação de que dispomos, pelo menos a documentação de Zenão que se 

refere a Alexandria, deixa claro que nessa cidade e serviços doméstico. Mas apesar da 

coincidência da documentação sobre a origem síria dos escravos de Alexandria, tal fato não 

deve ser tomado como regra pois em tal metrópole vários povos conhecidos deviam estar 

representados entre os cativos28. 

Assim, se o Egito, de forma geral, se torna uma exceção ao escravismo devido às 

condições fáveis de trabalho nativo, Alexandria, assim como as colônias gregas de Faium, 

através de inúmeros exemplos documentais mostra-se bem integrada em sua época, pois 

apresenta, de forma até intensa, essa instituição social sem a qual o mundo antigo não sabia 

passar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como finalidade levantar a identificação da violência 

doméstica sofrida por mulheres, diferir os tipos de violência, apontar as respectivas 

consequências psicológicas que se instalam nestas mulheres e as medidas de prevenção. 

Através da resistência à inferioridade imposta pelos homens, as mulheres criaram um 

movimento de luta contra a hierarquia entre o sexo masculino e feminino, chamado de 

feminismo. O estudo aprofunda o conceito de violência de gênero a fim de verificar como e 

onde ocorre, quem a comete e quais são suas vítimas. 

No decorrer da pesquisa identificaram-se as Leis nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, 

que trata sobre os tipos de violência que ocorrem no ambiente doméstico, e a Lei mais 

recente nº 14.188 de 28 de julho de 2021, que reconhece no código penal a violência 

psicológica. 

Discorre-se a respeito dos fatores de risco que podem levar as mulheres a se tornarem 

vítimas de violência doméstica, assim como, as consequências e traumas pelas quais elas 

passam. Incorre assim, em crimes bárbaros contra a vida das mulheres, que na atualidade 

serão tratados como feminicídio, crime hediondo cometido contra a vida da mulher. 

mailto:mmelorocha2@outlook.com
mailto:catherine.queirozz@gmail.com


63 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

Para muitas mulheres, vítimas de violência, as ofensas contínuas, a tortura 

psicológica, a coexistência com o medo, o pânico e a opressão, consistem em agressões 

emocionais tão intensas quanto as físicas. Segundo Barbosa e Fonseca (2019, p.149), essas 

violências “desestruturam a dignidade, convicção e a autoconfiança, bem como, tendem 

alienar e aprisioná-las em condições de permanência extrema e limítrofe de sofrimento e 

danos às vezes irreversíveis”.  

A metodologia utilizada para fundamentar o estudo foi a revisão bibliográfica e a 

justificativa é ampliar o campo de pesquisa sobre o tema e contribuir para chamar a atenção 

da sociedade para a gravidade da violência e as consequências psicológicas pelas quais as 

mulheres passam. O estudo, também, viabiliza o desenvolvimento de políticas públicas 

capazes de preservar as vítimas dessa violência, associadas a um processo preventivo de 

reeducação cultural do papel das mulheres nas famílias. 

 

HISTÓRIA DA DESIGUALDADE DE GÊNERO  

 

A desigualdade entre a mulher e o homem sucede desde o século II a.C., tanto que 

na antiga Índia tem-se a primeira ordem da sociedade com causa política e religiosa nomeada 

Lei de Manu, que de acordo com Lambaz (2016, p.03), “a mulher nunca deve governar-se à 

sua vontade”, deve sempre depender de um homem, seja o seu pai, o marido, os filhos, ou 

até mesmo parentes de seu marido. 

Em um contexto mais adiante, entre os séculos VIII a.C. e VI d.C., Marinelli (2020) 

afirma que na civilização Grega o conhecimento e o trabalho eram negados às mulheres, 

cabia-lhes apenas o papel de casamento, reprodução de filhos e realização de tarefas 

domésticas. Enquanto em Roma, além dos papéis anteriores, a elas foi permitida participar 

de banquetes, espetáculos e raramente de decisões políticas. Dessa forma, a posição social 

feminina era de inferioridade, tanto que o código legal legitimava a instituição jurídica do 

pater famílias, assim concedia ao homem total poder sobre a esposa, os filhos, os escravos e 

os servos (ALVES; PITANGUY, 1991). 

Na sociedade feudal, século XI, um homem casado tinha a liberdade de apropriar-se 

dos bens de sua esposa, suas vestes, suas joias, roupas de cama, e ainda possuía o direito de 

espancá-la, isso se ela não realizasse os desejos de seu marido. Na maior parte das regiões, o 

espancamento era uma realidade legalmente permitida, aprovada pelos costumes que 

autorizavam os maridos instituir a sua autoridade sobre a sua esposa, só não era permitido o 

assassinato (SANTOS, 2006). 

No século XVIII, evidencia-se a Revolução Francesa, período no qual as mulheres 

contestaram o autoritarismo e brigaram pela liberdade. Em razão da “Declaração dos 

Direitos do Homem”, Olympe de Gouges propôs em 1791 a “Declaração dos direitos da 

mulher e da cidadã”, na qual defendia a liberdade da mulher e direitos iguais aos dos homens, 

como autonomia, propriedade, segurança e acima de tudo resistência à opressão. Todavia, 

Gouges foi guilhotinada em Paris no ano de 1793, tornando-se proibidas as organizações 

femininas (ASSMANN, 2007). 
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No final do século XVIII iniciou o período da Revolução Industrial, no qual as 

mulheres e as crianças enfrentaram o trabalho fabril, uma vez que os pagamentos dos 

trabalhadores, chefes de família, diminuíram e impossibilitaram o sustento familiar. Isso 

afetou drasticamente a vida das mulheres, pois desempenharam dupla jornada de trabalho: 

em casa seguiram com os papéis de reprodução e atividades domésticas, e na fábrica 

realizando multitarefas e ainda assim, recebiam salários menores aos dos homens, se 

remetendo a uma violenta exploração (BATISTA; BOTINNI, 2013). 

          Alves e Pitanguy (1991) discorrem que, até meados do século XIX, a mulher tinha a 

sua vida administrada de acordo com os interesses masculinos, com perfil de castidade e de 

resignação, cabendo-lhe obedecer às determinações do pai ou do marido. As mesmas autoras 

revelam que, no decorrer de várias décadas, as mulheres lutaram, brigaram, se manifestaram, 

fizeram reinvindicações por igualdade de direitos com relação ao gênero masculino. Com o 

movimento feminista conquistaram seu espaço na sociedade, obtendo o direito de votar, de 

ser votada e de trabalhar fora de casa. 

 Por fim, em um contexto mais atual, século XXI, Santos (2018) retrata o quanto a 

mulher é continuamente difamada e violada, reduzida à condição de “bem”, “coisa”, 

“objeto” de um homem. Sempre colocada em um lugar de inferioridade, de submissão, as 

campanhas publicitárias, cujo alvo é o homem, transmitem uma mensagem de que a mulher 

está ali para servir, ignorando todo o histórico de servidão e progresso na luta pelos direitos 

e igualdade, o que posteriormente foi chamado de Feminismo. 

 

FEMINISMO 

 

Garcia (2015) define feminismo como a obtenção de consciência da população 

feminina como humanidade geral, da opressão, do controle abusivo de que as mulheres 

foram e são instrumentos, objetos da sociedade masculina em diferentes períodos históricos, 

levando-as a procurar liberdade, independência do seu sexo e das modificações da população 

que fossem imprescindíveis para esta finalidade.  
 

O feminismo se constrói, portanto, a partir das resistências, derrotas e conquistas que 

compõem a História da Mulher e se coloca como um movimento vivo, cujas lutas e 

estratégias estão em permanente processo de recriação. Na busca da superação das relações 

hierárquicas entre homens e mulheres, alinha-se a todos os movimentos que lutam contra 

a discriminação em suas diferentes formas (ALVES; PITANGUY, 1981, p.74). 

 

Segundo Teles (2017), o feminismo é uma filosofia universal que acredita na 

existência da opressão (ideológica, cultural e política) direcionada às mulheres. Oferece um 

significado político, no sentido de fazer questionamentos sobre as relações de poder, de 

opressão, de exploração de pessoas ou grupos sobre os menos fortalecidos. Ainda propõe 

realizar transformações na sociedade, na economia e na política, inclusive por ter um caráter 

humanista à medida em que busca libertar as pessoas de ambos os sexos. 

A autora supracitada traz a diferença entre “movimento de mulheres” e “movimento 

feminista”. O primeiro significa reivindicar condições de vida e trabalho melhores e também 



65 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

pelos direitos femininos. O segundo busca realizar ações de apoio e eliminar discriminação 

e submissão femininas, além de lutar para que as mulheres sejam agentes da sua própria vida 

e história. 

Em junho de 1907, em São Paulo, aconteceram greves de tecelões, que em sua 

maioria eram mulheres, e a principal exigência era jornada de oito horas de trabalho. Durante 

esse período ocorreu o movimento pelo voto, que juntou uma parcela significativa de 

mulheres. Em 1910, a professora Deolinda Dalho fundou o Partido Feminino Republicano 

que defendia a liberação de cargos públicos a todos os brasileiros, sem distinção de gênero. 

Em 1917, aconteceu no Rio de Janeiro, promovida por Deolinda, uma passeata pelo direito 

ao voto feminino que se tornou uma realidade após a Revolução de 30 (TELES, 2017). 

Em 1934, conforme Buonicore (2009), foi estabelecida a União Feminina, integrante 

da Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujos membros apoiavam o socialismo, comunismo 

e anti-imperialismo. No ano seguinte o grupo foi cassado, a aliança foi esmagada e as 

principais líderes da União Feminina foram presas. Com o ocorrido, outras entidades 

femininas, assim como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), fundada em 

1922 por Bertha Lutz, vivenciaram um golpe com a formação do Estado Novo em 1937.  

Após o golpe de 1937, houve um retrocesso do movimento feminista, que se alonga 

até 1970 com o início de algumas manifestações, mesmo assim, durante este período as 

mulheres conseguiram atuar, como por exemplo no movimento contra a alta do custo de 

vida, realizado em 1950. Entre os acontecimentos que evidenciaram a entrada efetiva das 

mulheres e dos pontos levantados por elas, no âmbito público, ressalta-se o Ano 

Internacional da Mulher, proclamado pela Organização das Nações Unidas (ONU). (OTTO, 

2004). 

Nos anos 80, segundo Garcia (2015), o feminismo é centralizado no tema de 

diversidade no âmbito feminino, priorizando a multiplicidade de situações em que as 

mulheres se envolvem, o que interage com as variantes de gênero, etnia e preferência sexual. 

A autora afirma que, apesar de o feminismo tomar várias vertentes, a maior potência do 

movimento citado é de origem teórica de justiça efetiva e por ser uma teoria crítica afirmando 

que “o feminismo politiza tudo que toca”. 

Em agosto de 1985 foi criada a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher 

(DDM) com apoio do Conselho Estadual da Condição Feminina e do governo do Estado 

de São Paulo. Pasinato e Santos (2008), referindo-se a primeira Delegacia da Mulher, afirmam 

que inicialmente atendeu a um número muito significativo de mulheres vítimas de violência, 

o que permite dizer que era um problema existente, grave e precisava ser visto por um serviço 

policial especializado. Como esta experiência foi um sucesso,  novas delegacias da mulher 

foram criadas em São Paulo, e em outros estados, grupos feministas e de mulheres solicitaram 

que se criassem também unidades como parte integrante e principal de uma política pública 

específica para tratar da violência impetrada contra as mulheres. 

Pasinato e Santos (2008) ressaltam que as demandas feministas sofreram resistência 

governamental, como a seleção de policiais femininas para atuarem nas delegacias da mulher, 

assim os anos 90 foram marcados pelo desapontamento das feministas com as Delegacias da 

Mulher. Como não podiam ter acesso às políticas de segurança pública, passaram a focar a 
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sua atenção para outras ações, como a criação de casas abrigo e serviços não criminais de 

atendimento a mulheres em situação de violência. As autoras afirmam que o modelo mais 

comum de Delegacia da Mulher é o que inclui serviços policiais, o qual oferece conselhos, 

faz mediação e investigação, além de atender os crimes de cunho sexual, ou não, efetuados 

por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. 

Paneghini (2018) discorre também que a mobilização feminina está inclusive nas ruas, 

em luta contra as atitudes que discriminam pessoas do sexo feminino. A autora traz como 

exemplo a Primavera das Mulheres, movimento de rua no Brasil, em 2015, com o objetivo 

de lutar contra a instrumentalização religiosa do Estado e as sugestões provenientes dos 

setores mais antidemocráticos e conservadoristas do Congresso, cuja meta era coibir o direito 

das mulheres de realizar o aborto nas situações em que já era permitido.  

 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

Segundo Saffioti (2001), em muitas sociedades os homens exercem o poder de 

determinar a conduta das mulheres e adolescentes, e são autorizados socialmente a castigar, 

punir o que consideram desvio, fazendo uso da violência. De acordo com Krug et al. (2002), 

pode-se definir violência ao utilizar força física contra si ou outra pessoa, com o risco de 

resultar em danos físicos, psicológicos ou até em óbito. 

Existem violência de gênero, violência contra mulheres, violência doméstica, 

violência intrafamiliar e diferenças entre elas. O conceito de violência de gênero é o mais 

amplo devido ao fato de abranger vítimas como mulheres e adolescentes de ambos os sexos. 

A violência contra mulheres inclui vítimas somente do sexo feminino. Além disso, a autora 

relata que a violência praticada por mulheres é quase inexistente quando comparada a 

homens, mas muito relevante em relação a crianças e adolescentes e ocorre principalmente 

em casa, por isso a nomenclatura “violência doméstica”. (SAFFIOTI, 2001). 

Os homens acreditam ter o direito de exercer seu poder sobre as mulheres mesmo já 

separados, se elas forem independentes e pedirem a separação, esse fator é ainda   mais forte. 

Associada a violência intrafamiliar, a autora afirma que tem sobreposição com a doméstica, 

por restringir-se a pessoas ligadas por parentesco consanguíneo ou por afinidade, o que 

agrava muito a situação do sujeito agredido, e ela exemplifica como é mais difícil 

psicologicamente ser violentada, por exemplo, por pai, avô, irmão do que por um estranho, 

visto que um familiar é sempre alguém em quem se confia e de quem se espera proteção 

(SAFFIOTI, 2001). 

Schraiber et al. (2005) estão em acordo com a autora acima citada ao afirmar que 

quando a violência é tida como doméstica, significa que os atos foram cometidos por um 

membro da família ou por outra pessoa que more ou que tenha morado na mesma casa que 

a pessoa agredida. Sendo assim, as mulheres podem estar envolvidas nesse contexto tanto 

como agredidas, quanto agressoras, e não poucas vezes são nas duas formas, pois sofrem 

violência impostas pelo companheiro e ainda batem nos filhos. 

Por sua vez, Pereira et al. (2021) afirmam que violência doméstica é compreendida 

como uma questão globalmente interligada à uma problemática que acomete a mulher no 
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setor da saúde pública que indefere de seu poder aquisitivo, âmbito cultural, profissional ou 

religioso. 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2018), a violência física ou 

sexual realizada pelo próprio companheiro atinge 60% da população feminina em alguns 

países das Américas. De acordo com o estudo, o índice mais alto pertence à Bolívia, a qual 

atinge 58,5% do público feminino, em seguida o Equador apresentando 40,4%, e logo após 

os Estados Unidos com 37,7%. O estudo ainda aponta que, no Estado Brasileiro, 

aproximadamente 17% das mulheres de 15 a 49 anos sofrerão deste ato abusivo em algum 

instante das suas vidas. 

 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 

Schraiber et al. (2005) definem violência como atos dirigidos contra a mulher que 

podem ser agressões físicas, ameaças, destratos psicológicos, abusos e ainda assédios sexuais. 

Exemplifica como falas rudes, humilhações, tapas, beliscões ou empurrões que podem 

chegar a socos, à quebra de braço, perna, nariz, queimaduras, tiros, uso de arma branca, 

ameaças diversas, sexo forçado por medo ou por coerção física, espancamentos, dentre 

tantas outras formas.   

Conforme Moura et al. (2009), historicamente qualquer tipo de violência contra a 

mulher tem sido aceita, suavizada e naturalizada no dia a dia das interações em diversas 

sociedades. Os autores constatam que, no Brasil, apenas ao final do século XX, essas 

violências passaram finalmente a ser vistas politicamente como violação aos direitos 

humanos. Os autores ainda afirmam que os parceiros íntimos são os que provocam violências 

mais severas às mulheres e as atinge de 15% a 25% em local doméstico. 

Em conformidade, Blay (2003) explica que mesmo entre países civilizados, 

independente de seus regimes políticos e econômicos, existem quadros de violência contra 

mulheres de todas as idades: assassinatos, agressões e estupros, variando na intensidade com 

a qual a agressão ocorre.  

Por sua vez, Schraiber et al. (2005) trazem que, embora viver a violência de forma 

grave ou repetidas vezes para as mulheres seja algo muito frequente, nem sempre elas 

percebem isso como violência. Acreditam ser as responsáveis por terem provocado as 

agressões, as humilhações ou mesmo os abusos ocorridos, em razão de seu próprio 

comportamento inadequado ou o de todas as mulheres, devido ser parte da sua “essência 

natural” apresentarem atitudes “provocadoras”.  

Ainda de acordo com os autores, muitas mulheres pensam que a violência é apenas 

aquela provocada por estranhos, que ocorre fora de casa, sendo somente agressões físicas 

e/ou sexuais. Pelo fato dessas mulheres terem essa visão deturpada de violência, os mesmos 

autores falam que esse fator gera dificuldade para que elas percebam que a situação 

doméstica, dentre ofensas verbais ou formas físicas isoladas menos graves são meios de 

violências. Ressaltam que em termos de valor ético e de direitos humanos, qualquer situação 

de violência é grave. 
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No ano de 2006, criou-se a Lei n. 11.340 que previne e coíbe a violência doméstica e 

familiar sofrida por mulheres brasileiras. Nas definições de violência discorridas nessa lei 

estão inclusas violência sexual, psicológica, patrimonial, física e moral. Como medidas 

preventivas, a lei mencionada descreve métodos como, por exemplo, promoção e realização 

de campanhas voltadas a ambientes escolares contra a violência, programas educacionais 

redirecionados a valores éticos, entre outros (BRASIL, 2006).  

Em relação a violência sexual, segundo a publicação do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2014), no que se refere a violência sexual, a maioria das pessoas 

responsabilizam as mulheres por usarem roupas provocantes, e também por não terem 

comportamentos adequados ao que geralmente se “espera de uma mulher decente”, como 

“ser uma respeitável mãe de família”. Portanto, no quesito direito das mulheres sobre seus 

corpos, o IPEA (2014) afirma que ainda é uma luta a ser vencida. 

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Datafolha 

(2016), em uma pesquisa realizada (30%) entre homens e mulheres igualmente concordam 

que a forma como as mulheres se vestem propicia a agressão sexual, ou seja, optar por 

determinadas peças de roupas as fazem culpadas por serem agredidas. 

Quanto a violência psicológica, recentemente no dia 28 de julho de 2021 foi 

sancionada no Brasil a Lei n. 14.188 que: 
 

Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como 

uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher 

previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o território nacional; e altera 

o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a 

modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da 

condição do sexo feminino e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a 

mulher (BRASIL, 2021). 

 

Sendo assim, essa Lei respalda de forma técnica e jurídica os casos nos quais muitas 

mulheres declaram que nunca foram fisicamente agredidas por seus companheiros, e a partir 

de agora será possível caminhar para enfrentar melhor a violência doméstica cometida contra 

as mulheres no Brasil (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2021). 

De acordo com Fernandes, Ávila e Cunha (2021), mesmo a Lei Maria da Penha 

contemplando a violência psicológica no art. 7º, inc. II, somente com a Lei n. 14.188/2021 

passou a ter um tipo penal correspondente. Apenas constava essa forma de violência, 

definida como uma “violação dos direitos humanos” no art. 6º e, ao mesmo tempo, a conduta 

correspondente não configura necessariamente um ilícito penal e muitas condutas 

consistentes em violência psicológica, como manipulação, humilhação, ridicularização, 

rebaixamento, vigilância, isolamento – não configuravam, na imensa maioria dos casos, 

infração penal. Apesar de serem ilícitos civis, não configuravam crime. As vítimas iam 

registrar boletins de ocorrência por violência psicológica e descobriam que tais ações não 

eram infração penal e nem contravenção. O fato de não ter nem tipificação tornava muito 

complicado deferir medidas protetivas de urgência. Com a inserção do art. 147-B no Código 

Penal, esse hiato é preenchido e passa a ser crime praticar violência psicológica contra a 
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mulher. Tutela-se, no “novel” crime, o direito fundamental “a uma vida livre de violência, 

tanto na esfera pública como na esfera privada” (Convenção de Belém do Pará, Decreto n. 

1.973/1996, art. 3º), principalmente a liberdade da mulher que sofreu a afronta ao direito de 

viver sem medo, traumas ou vulnerabilidades emocionais determinados ardilosamente por 

terceiro. 

A Lei n. 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, criou mecanismos para 

controlar a violência doméstica e familiar contra as mulheres, e para isso faz uso da definição 

de violência da Convenção de Belém do Pará (que enxerga a  violência contra a mulher como 

qualquer ato ou atuação baseado no gênero, que provoque morte, destruição ou tormento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, no campo público e privado). Isso retratou um marco 

para o progresso das políticas relativas aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das 

mulheres, estimando-se a concepção de gênero para compreendê-la. A Lei em questão prevê 

ainda medidas integradas de prevenção à violência contra a mulher, dispõe sobre a assistência 

e o atendimento policial dirigido ao público feminino que sofreu violência no âmbito 

doméstico, familiar ou de afeto, cria medidas protetivas de urgência e Juizados de Violência, 

confirmando o direito à assistência judiciária e equipe multidisciplinar de apoio aos juizados 

e às mulheres (PRATES, 2013). 

A respeito da violêcia patrimonial, segundo Pereira et al. (2013, p.04), presume-se a 

possibilidade de muitas mulheres não terem conhecimento que a “retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de seus objetos pessoais” possa ser julgada como um crime já 

descrito na lei Maria da Penha, não o identificam como tal e não denunciam essa forma de 

agressão. Diante disso, a violência patrimonial dificilmente se mostra isolada das demais, 

portanto, durante as discussões o agressor utiliza-se do método de abstrair as posses da 

vítima para que a mesma se silencie e permaneça na situação de agressão. 

De acordo com Souza et al. (2021), a violência moral, presente na lei Maria da Penha 

supracitada, consiste em qualquer ato que contenha injúria, difamação ou calúnia. O ato de 

xingar, vazar fotos ou vídeos íntimos da vítima com o intuito de difamar, fazer com que ela 

se sinta injuriada também é configurado violência moral. 

Na sequência serão abordados os fatores de risco da violência, diante dos quais 

Hayeck (2009) declara que a violência não deve ser tratada como única e singular, e sim como 

um fato inserido no dia a dia da sociedade que se manifesta de várias formas e contêm-se 

múltiplas causas. Desta forma, a autora destaca algumas razões de a violência ocorrer, como 

o mau desempenho da justiça, a impunidade, a crise no sistema da educação e da saúde, a 

corrupção, a influência dos meios midiáticos, a ineficiência de políticas públicas como uma 

forma de intervir e prevenir a violência, entre outros.  

 

FATORES DE RISCO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Conforme a autora acima mencionada, não se deve trivializar a violência antes de 

estudá-la e averiguá-la e afirma também que se deve questionar como a violência inseriu-se 

no cotidiano, como o Estado tem dado importância a este tema, que é necessário tratar as 

causas dessa práxis e ir além de buscar apenas os defeitos.  
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Schraiber et al. (2005) definem direitos humanos como próprios de todas as pessoas, 

sem distinção de nacionalidade, gênero e raça e explanam violência como transgressão ética 

nas relações interpessoais dos direitos humanos. Assim sendo, o Estado deveria garantir às 

mulheres o direito a não violência à sua vida, à igualdade política e ao poder de se reproduzir. 

O fato de o Estado não ter o poder de interferir no lar e na família permitiu que a violência 

doméstica cotidiana contra mulheres e crianças se tornasse invisível dentro desse espaço. 

Deveria ser um ambiente de paz, mas muitas vezes é de tensão. Segundo os autores, esses 

conflitos são de ordens variadas, como desemprego, maior ascensão feminina, entre outros. 

Zaleski et al. (2010) afirmam que a violência pode ocorrer também devido ao 

consumo de álcool e apontam em suas pesquisas, com um público geral, que uma enorme 

quantidade de pessoas está sob efeito provocado pelo uso de álcool no momento no qual a 

violência acontece. Ainda de acordo com os autores, pessoas que consomem bebidas 

alcoólicas de maneira excessiva, consumidores sem nenhum controle e aqueles com outras 

dificuldades concernentes ao álcool, têm maiores chances de se ligarem a relacionamentos 

violentos do que os que se privam ou bebem de forma moderada.  

Em concordância com os autores acima, pode-se destacar a cartilha preparada pela 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM, 2020). De acordo com o 

documento (p.14), existem algumas situações que favorecem a possibilidade de a mulher 

entrar em uma situação de risco de violência, são eles: 
 

Isolamento social; ausência de rede de serviços de saúde e proteção social bem estruturada 

e integrada; pouca consciência de direitos; histórico de violência familiar; transtornos 

mentais; uso abusivo de bebidas e drogas; dependência afetiva e econômica; presença de 

padrões de comportamento muito rígidos; exclusão do mercado de trabalho; deficiências; 

vulnerabilidades relacionadas a faixas etárias, raça/etnia e escolaridade. 

 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública descreve que, no ano de 2020, período 

que abrange a pandemia de COVID-19, foram realizadas no Brasil um mínimo de 694.131 

ligações à Polícia Militar referentes à violência doméstica, ou seja, para cada minuto houve 

1,3 chamadas de vítimas ou de outras pessoas solicitando apoio para ocorrências desse tipo 

de violência (BUENO; BOHNENBERGER; SOBRAL, 2021).  

Para erradicar essa violência é preciso nomeá-la como tal e certamente será uma 

mudança cultural, resultado da luta de muitas mulheres e de alguns homens para que haja 

igualdade dos direitos entre os sexos e para que se possa ganhar uma ética de relações 

interpessoais que ofereça as mulheres mais dignidade (SCHRAIBER et al., 2005).  

Por sua vez, o Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2016) proferiu uma nota de 

suporte direcionado ao profissional dessa área, no que tange a ocorrência de violência contra 

mulheres, casos em que se deve quebrar o sigilo profissional e denunciar aos órgãos 

responsáveis. O conselho renova seu compromisso de construir uma sociedade com mais 

equidade e menos violência para a população feminina, começando pela notificação de todos 

os acontecimentos violentos contra a mulher atendida pelos profissionais da saúde, seja em 

casos nos quais a vida dela esteja em risco, ou a de seus terceiros.  
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Pode-se citar fatores que diminuem esse risco de violência contra a mulher, como ter 

bom relacionamento com os membros familiares, ter vínculos afetivos fortalecidos, receber 

apoio e suporte social tanto de caráter institucional quanto pessoal, buscar suporte em outras 

pessoas ou profissionais que atuem no campo, persistir para enfrentar desafios, ter a 

autoestima elevada, ter condições de se auto prover e aos seus, além de   conhecer os seus 

direitos e saber buscá-los (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES, 2020). 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

A respeito das medidas integradas de prevenção, na Lei Maria da Penha, o art. 8º 

apresenta como diretrizes integrar forças de proteção do Poder Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, juntamente com as áreas de segurança pública, assistência 

social, saúde, educação, trabalho e habitação; encorajar estudos e pesquisas estatísticas para 

averiguação, tanto das consequências dessa violência, quanto a frequência com que ocorre; 

o respeito nas formas de comunicação social, fundados nas questões éticas e sociais do 

indivíduo e dos familiares; implementar o atendimento especializado policial para as vítimas, 

especialmente nas DDMs; promover e realizar campanhas de cunho educacional sobre a 

prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, programas que propaguem 

questões éticas, raciais ou étnicas, com absoluto respeito à integridade do ser humano, além 

da divulgação desta Lei e dos recursos de proteção aos direitos humanos das mulheres; a 

celebração de associações, contratos e outras ferramentas que promovam uma aliança entre 

órgãos governamentais e não-governamentais, a fim de implementar programas que cessem 

essa violência; por fim, o treinamento efetivo das Polícias Civil e Militar, do Corpo de 

Bombeiros e dos demais profissionais, com relação aos assuntos de gênero e de raça ou etnia 

(BRASIL, 2006). 

Cosme (2019) ressalta a dificuldade da mulher em se libertar de uma relação abusiva 

e afirma que quando o relacionamento acaba, não obrigatoriamente termina a violência, pois 

o homem provavelmente terá outra relação, portanto, o tratamento, a reeducação e o acesso 

à informação aos autores da violência, salvaguarda as vítimas (atuais e futuras) e possibiliza 

a quebra de um ciclo violento que muitas vezes está inserido na vida do agressor. 

Ainda neste raciocínio, Cosme (2019) afirma que o Ministério Público é o agente de 

desenvolvimento social e defende os direitos da coletividade, especialmente a parte mais 

vulnerável. Nessa circunstância, cabe a esse órgão atuar com relevância, proatividade na 

execução e união dos demais órgãos que atuam na rede de proteção, além de fiscalizar os 

procedimentos com o objetivo de construir uma rede de apoio efetiva para as vítimas. 

 

REDE DE ATENDIMENTO À MULHER 

 

Existe a Rede de Atendimento à Mulher oferecida pelo Estado, que conta com   instituições 

e serviços governamentais de justiça, saúde, segurança pública e assistência social para atender as 

mulheres vítimas de violência e seus filhos. Na Segurança Pública: Delegacias de Polícia comuns e 
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especializadas (DEAMs); Patrulhas da Polícia Militar comuns e Patrulhas Maria da Penha; Guardas 

Municipais comuns e Maria da Penha; Corpo de Bombeiros e Instituto Médico Legal. No Sistema 

de Justiça: Juízos e Promotorias comuns e especializados; Defensorias comuns e Núcleos de 

Defesa da Mulher das Defensorias Públicas e Rede de Atendimento à Mulher. Na Saúde: UBS; 

Hospitais; Serviços de saúde especializados em atendimento a mulheres em situação de violência e 

SAMU. Na assistência social: Casas-Abrigo e de Acolhimento para Mulheres em Situação de 

Violência; Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS; Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS. Além desses, as mulheres podem recorrer a: Casas da 

Mulher Brasileira, Centros de Referência/Especializados de Atendimento à Mulher; Unidades 

Móveis de Atendimento à Mulher e Central de Atendimento à Mulher - Ligar 180. Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM, 2020). 

 

CONSEQUÊNCIAS E TRAUMAS DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

 

Pereira et al. (2021) consideram violência doméstica um problema de saúde mundial que 

tem como caraterística qualquer conduta dentro de um relacionamento estreito que possa causar 

prejuízos físicos, psicológicos ou sexuais e grandes efeitos na saúde mental das vítimas como 

“trauma interpessoal, e os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. O autor acresce 

sintomas comórbidos, como depressão, ansiedade, suicídio, abuso de substâncias e distúrbios do 

sono” são os danos psicológicos mais mencionados por vítimas dessa violência. 

Slegh (2006) relata que as mulheres vítimas de violência doméstica para muitos 

aparentam ser loucas, no entanto, elas passaram por tamanho sofrimento que as afetaram a 

ponto de virem suas vidas modificadas e muitas vezes destruídas. A mesma autora afirma 

que é preciso considerar os aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos, mas que o 

sofrimento pessoal dessas mulheres após passarem por tais brutalidades fosse priorizado. 

Além disso, a autora coloca que as consequências da violência contra a mulher atingem 

também a sua família e a sua comunidade. 

Em concordância com a autora acima, Pitta e Oliveira (2012) afirmam que a violência 

doméstica, além de ser prejudicial para a mulher que a sofre no âmbito psicofísico, atinge 

igualmente a família devido à situação doentia e desarmônica que ela provoca. Os autores 

ainda afirmam que muitas vezes a violência psicológica sofrida por mulheres é silenciosa. 

É possível afirmar que Pitta e Oliveira (2012) concordam mais uma vez com Slegh 

(2006) em relação as mulheres que sofrem violência doméstica, e estas, além de terem suas 

vidas transformadas, suas famílias e comunidade também as tem. Essa concordância se dá 

quando Slegh (2006) afirma que a mulher vítima de violência se vê afetada nos vários papéis 

que vivencia: mãe, esposa, mantenedora, entre outros. Os autores incluem também as 

crianças que fazem parte desse contexto e são afetadas de forma mental ao se tornarem 

vítimas ou perpetuadoras dessa violência na sua vida adulta.  

 Crepschi (2005) constata que a mulher vítima de violência sexual tem medo durante 

um tempo e depois diminui a intensidade, possibilitando assim inclusão ao dia a dia. O caráter 

de culpa se faz presente, segundo a autora, quando a mulher crê que seria capaz de impedir 

o acontecimento agressivo, procurando justificativa para o fato, quando na verdade não há. 
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A autora pontua que a raiva aparece depois da violência sofrida, manifestando a procura por 

vingança em razão do ocorrido. 

 No âmbito da saúde, a OPAS (2018) afirma que a violência contra a população 

feminina tem sequelas que implicam feminicídio, autocídio, lesões, doenças como Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), infecções transmitidas pelo sexo, gravidez indesejada, 

transtornos mentais, entre outros.   

Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou que mais de um milhão 

de processos de violência doméstica contra a mulher tramitaram na justiça brasileira no ano 

de 2016. Além disso, a cada cem mulheres existe um processo que trata desse tipo de 

violência, dentre esses, 13,5 mil correspondem a casos chamados de feminicídios 

(BANDEIRA, 2017). 

 

FEMINICÍDIO 

 

 Em março de 2015 foi sancionada a lei do Feminicídio (Lei n. 13.104/2015) 

qualificada como crime hediondo (Lei n. 8.072/1990) e torna-se mais grave ao ocorrer em 

momentos de fragilidade, como quando a mulher está em gestação, ou por ela ser menor de 

idade, ou na presença dos filhos, entre outros (BRASIL, 2015). 

 Waiselfisz (2015) considera que a lei compreende a existência de feminicídio quando 

a agressão abrange violência doméstica e familiar, ou quando enfatiza-se descaso, intolerância 

à natureza feminina, qualificando crime devido ao simples fato de a vítima ser do sexo 

feminino. Sendo assim, o autor conclui que as agressões são feitas contra uma mulher de 

forma intencional, causando danos e prejuízos à sua saúde, podendo levar a sua morte. 

 Segundo IPEA (2021), em 2019 ocorreu no Brasil 3.737 homicídios de mulheres, um 

número menor ao ser comparado ao ano de 2018 que obteve 4.519 assassinatos do mesmo 

sexo, apontando uma redução de 17,3% aproximadamente. Essa quantidade de mortes do 

público feminino em 2019 equivale a 3,5 vítimas para cada 100 mil mulheres residentes no 

Brasil, a qual evidencia uma diminuição de 17,9% em comparação a 2018, quando teve o 

registro de 4,3 vítimas para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. 

 Ainda de acordo com o IPEA (2021), ao estudar a diferença nas taxas de assassinatos 

do público feminino no Brasil, no período de 2009 a 2019, observou-se que, apesar de ter 

ocorrido uma diminuição de 18,4%, no entanto, houve um aumento de homicídios em 14 

dos 27 estados do país, os quais destacam-se Acre, Rio Grande do Norte, Ceará e Amazonas. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa se deu através de uma revisão bibliográfica, que na visão da autora 

Tozoni-Reis (2009), busca entender profundamente o tema que se estuda através de leituras 

de produções literárias que abordem o mesmo tema ou similares. 

  O objetivo foi trazer à pesquisa sistematizações para refletir a respeito dessa temática, 

portanto, constituiu-se particularmente por periódicos e artigos científicos que abordaram o 

tema escolhido, disponíveis em endereços eletrônicos como: Biblioteca Virtual em Saúde 
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(BVS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brazilian Journal 

of Health Review (BJHR) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

 Foram utilizados materiais publicados através do cruzamento das palavras-chaves: 

consequências psicológicas e violência doméstica; mulher e violência doméstica e medidas de 

prevenção. Dentre os artigos científicos encontrados, foram selecionados os que estavam 

disponíveis em português, entre os anos de 2010 a 2021, e os que contemplavam o objetivo geral. 

 Foram excluídos artigos anteriores ao intervalo de tempo estabelecido, aqueles que 

abordavam a temática em outros idiomas, os que fugiam completamente ao tema proposto 

e os que traziam abordagens similares, mas com outros enfoques. 

 

RESULTADO 

 

Após submeter os artigos encontrados aos critérios de inclusão e exclusão, 

selecionaram-se cinco para contribuir com o presente estudo. 

 
Quadro 1 – Caracterização dos artigos selecionados a respeito das consequências psicológicas 

AUTORES OBJETIVO MÉTODO/AMOSTRA RESULTADO 

RODRIGUES, 

R. F. (2010) 

Compreender o processo 

de construção da 

resiliência em mulheres 

que vivenciaram a 

violência sexual. 

Pesquisa qualitativa do tipo 

exploratório / Mulheres acima de 

19 anos de idade em situação de 

violência sexual e que foram 

atendidas no IMMFM/SMS/RJ 

entre jan. de 2007 e dez. de 2008.  

Sentimentos de medo, tristeza, 

raiva, culpa, perda; ansiedade, 

vergonha, isolamento social, 

desconfiança, baixa autoestima, 

desmotivação e desvalorização.  

SOUZA, F. B. C. 

de et al. (2012) 

Verificar aspectos 

psicológicos de mulheres 

que sofrem violência 

sexual. 

Estudo de revisão/Mulheres 

sexualmente violentadas. 

Transtorno de Estresse Pós-

Traumático-TEPT, depressão, 

ansiedade, transtornos 

alimentares, distúrbios sexuais e 

distúrbios do humor. 

SOARES, M. C. 

da S. et al. (2014) 

Identificar sentimentos 

de mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

Pesquisa exploratória, descritiva, 

de abordagem qualitativa / 

Mulheres entre 20 e 68 anos, com 

baixa escolaridade, convivendo 

em união estável, com o número 

de filhos entre um a treze filhos, 

sendo o tempo de convívio 

violento variante entre três e vinte 

e cinco anos. 

Medo, angústia, a culpa e as 

preocupações em relação ao 

futuro, baixa autoestima, a 

desvalorização de si mesma. 

OLIVEIRA, L. 

N. et al. (2017) 

Analisar a violência 

doméstica e sexual 

sofrida pela mulher 

brasileira. 

Revisão integrativa da literatura/ 

Mulher brasileira que sofreu 

violência doméstica e sexual 

(2007 à 2011). 

Medo, ansiedade, vergonha, 

isolamento social, insônia, 

sentimento de inferioridade e 

culpa, depressão, aborto 

espontâneo. 

PEREIRA, J. C.  

(2021) 

Apresentar o contexto 

histórico da violência 

contra as mulheres e suas 

consequências 

psicológicas.  

Pesquisa Bibliográfica de caráter 

obrigatório. 

Sintomas de estresse pós-

traumático, sintomas comórbidos 

como depressão ansiedade, 

suicídio, abuso de substâncias e 

distúrbios do sono. 

Fonte: As autoras (2021). 
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Tabela 2. Caracterização dos artigos selecionados a respeito de medidas de prevenção 

AUTORES OBJETIVO MÉTODO/AMOSTRA RESULTADO 

MOURA, Q. J.; 

FERMANN, I. 

L.; CORRÊA, A. 

S. (2019). 

Analisar    a    literatura    

publicada    referente    às    

intervenções    cognitivo-

comportamentais utilizadas 

com homens autores de 

violência. 

Revisão integrativa / 13 artigos 

que consolidaram a discussão. 

As intervenções cognitivo-

comportamentais identificadas revelaram-

se promissoras na redução de 

comportamentos violentos, bem como 

possíveis agentes reestruturadores de 

crenças estereotipadas de gênero e 

facilitadores de engajamento motivacional 

na adesão à intervenção. 

POLLETO, M. 

P. et al. (2018). 

Identificar quais são as 

intervenções psicológicas 

que têm sido realizadas 

com homens perpetradores 

de violência conjugal e se 

têm sido efetivas na 

redução do 

comportamento agressivo 

posterior à intervenção. 

Revisão sistemática da literatura 

/ Artigos com amostra de 

homens agressores de 

mulheres, idade 18 anos, com 

avaliação pré e pós-tratamento. 

A maior parte dos estudos buscou o 

desenvolvimento de novas habilidades 

como ferramenta para diminuir a 

violência. 

SANTOS, S. M. 

dos; SILVEIRA, 

A. M. (2015) 

Analisar a implementação 

dos projetos Mulheres da 

Paz no município de Santa 

Luiza, Minas Gerais. 

Estudo descritivo, transversal 

qualitativo e quantitativo / 

Entrevistas semiestruturadas 

com cinco gestores/as e com 

42 mulheres integrantes do 

projeto. 

O modelo foi efetivo na identificação de 

situações de risco e no empoderamento 

das mulheres em suas comunidades. 

LIMA, D. C., 

BUCHELE, F. 

(2011). 

Desenvolver uma reflexão 

crítica sobre as 

intervenções com homens 

autores de violência 

doméstica e familiar contra 

as mulheres. 

Revisão de literatura /  Os serviços de atendimento aos homens 

autores de violência podem contribuir 

para a diminuição da violência e 

proporcionar equidade de gênero 

MEDRADO, B.; 

LEMOS, A. R.; 

BRASILINO, J. 

(2011). 

Analisar, a partir de uma 

perspectiva psicossocial, 

posicionamentos e 

argumentos construídos 

por profissionais que 

atuam na rede de 

enfrentamento à violência 

contra as mulheres acerca 

das possibilidades e 

modalidades de atenção 

aos homens denunciados. 

Pesquisa de natureza qualitativa 

/ Entrevistas com 55 

profissionais que atuam em 

serviços diretamente 

relacionados à denúncia e 

acompanhamento de casos de 

violência na Região 

Metropolitana de Recife. 

Os resultados evidenciam uma ordem de 

posicionamentos organizada nos eixos 

punição, prevenção e medidas 

assistenciais.  

Fonte: As autoras (2021). 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Foi utilizada a análise descritiva para o processo de investigação dos dados obtidos, 

empregou-se o método de estatística descritiva que, segundo Reis e Reis (2002), tem como 

objetivo ordenar, sintetizar e detalhar os fatores relevantes de um conjunto de características 

analisadas.  
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Com base nos resultados encontrados, pode-se notar a prevalência de consequências 

psicológicas, como Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), ansiedade, depressão, 

vergonha, medo, culpa, entre outros não menos relevantes. 

O sofrimento psicológico que acomete mulheres vítimas de violência doméstica é 

uma das consequências que as impedem de viver saudavelmente, de maneira que a agressão 

pode resultar em um trauma, o qual afeta a mulher cognitiva e emocionalmente, gerando 

assim possíveis transtornos psicológicos (PEREIRA et al., 2021).  

Dentre as consequências psicológicas está incluso o TEPT, F.43.10, que de acordo 

com o Manual Diagnóstico Estatístico DSM-V (2014), a angústia psicológica advinda de um 

episódio traumático ou de uma situação estressora é muito variável. Em algumas ocasiões, 

existe a possibilidade de os sintomas serem compreendidos em uma situação de ansiedade 

ou medo. O manual ainda pontua que o TEPT é muito mais comum e com maior duração 

em mulheres do que em homens, devido a uma probabilidade de essa população estar mais 

exposta a ambientes traumáticos, como abuso sexual e outros meios de violência. Além disso, 

a reincidência e a intensificação dos sintomas podem ocorrer devido as lembranças do trauma 

sofrido originalmente, das situações cotidianas estressantes ou de novos acontecimentos 

traumáticos. O agravamento da saúde, das funções cognitivas, além do afastamento social, 

em relação as pessoas mais velhas, são meios que intensificam os sintomas de TEPT (DSM-

V, 2014). 

Amparadas com a Lei Maria da Penha e a Lei nº 14.188, ue tipifica a violência 

psicológica, de acordo com Pereira et.al (2021), as mulheres no Brasil ainda são vítimas de 

seus companheiros que são oriundos de uma cultura machista, cuja sociedade colabora com 

o silêncio e a opressão que muitas ainda sofrem. Denúncias de assédio, violência física e 

psicológica são colocadas em dúvida julgando as mulheres como culpadas. 

Uma forma de prevenção é conscientizar o maior número de mulheres através da 

divulgação de estudos com esse tema. Possibilitar discussões, reflexões e encorajamento para 

denúncias contra os agressores, a fim de minimizar o medo, a vergonha, a culpa e outros 

traumas acima mencionados. O tratamento dos agressores surge como uma das formas de 

prevenir a agressão, pois concluiu-se que a assistência, a punição e atenção aos homens 

infratores pode contribuir para a diminuição de vítimas e casos da violência. 

Prates (2013), por sua vez, pontua que a temática a respeito de criar lugares de 

reflexão para homens provocadores de violência tornou-se mais discutida e aceita. A autora 

ainda afirma que ao focar apenas no público feminino trabalharia somente com um dos 

componentes envolvidos no contexto de violência. No entanto, ao submeter os homens a 

um determinado meio de intervenção, possibilitaria reduzir a reincidência da violência em 

suas relações atuais e futuras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo buscou discorrer sobre a violência doméstica sofrida por 

mulheres, as consequências psicológicas pelas quais elas passam e as medidas de prevenção, 
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com o intuito de ampliar o campo de pesquisa sobre um tema de tamanha relevância e 

infelizmente ainda atual. 

Para compreender a temática estudada foi necessário levantar dados brasileiros sobre 

a incidência de violência doméstica, as consequências psicológicas na população feminina, as 

medidas de prevenção, além de apontar e descrever os tipos dessa violência. 

A pesquisa possibilitou concluir que existe uma grande quantidade de artigos com 

este tema, mas pouquíssimos com o mesmo foco, pois muitos estão direcionados a violência 

contra idosos, crianças, adolescentes, entre outros. Encontrou-se consequências severas de 

ordem psicológica que atingem as mulheres vítimas de violência doméstica, como TEPT, 

ansiedade, medo, isolamento social, angústia, vergonha, culpa, pânico, depressão, entre 

outros não menos importantes. 

No âmbito de medidas de prevenção da violência, podemos concluir que um 

tratamento adequado com os agressores a respeito do entendimento sobre a agressão pode 

resultar na diminuição dos números de casos de violência, bem como trabalhos de 

empoderamento com mulheres podem contribuir para redução de vítimas. 

Está nítido que há mudanças acontecendo nesse contexto, mas devido ao caráter da 

violência doméstica e aos preconceitos associados a ela, ainda há dificuldades a serem 

vencidas pela própria mulher que a sofre, como compreender que está sendo vítima desse 

processo cruel, o que torna um impeditivo para essa mulher buscar socorro. 

A violência doméstica, que hoje é uma questão de saúde pública, a qual provoca 

grandes malefícios a comunidade, requer soluções urgentes, pertinentes e eficazes. Aponta-

se a necessidade de mais estudos com o mesmo foco abordado, para possibilitar uma 

conscientização mais ampla da sociedade a respeito da gravidade dessa violência. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO. “Mas ele nunca me bateu”: a importância prática da 

criação do crime de violência psicológica, por Beatriz Accioly Lins. São Paulo: Instituto 

Patrícia Galvão, 2021. Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/destaques/mas-

ele-nunca-me-bateu-a-importancia-pratica-da-criacao-do-crime-de-violencia-psicologica-

por-beatriz-accioly-lins/?print=pdf. Acesso em: 14 ago. 2021. 

 

ALVES, B. M.; PITANGUY, J. O que é Feminismo. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

ALVES, B. M.; PITANGUY, J. O que é feminismo. 8. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1991. 

 

ASSMANN, S. J. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Revista Internacional 

Interdisciplinar Interthesis. Florianópolis, v.4, n.1, p. 2, 2007. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/viewFile/911/10852. Acesso em: 

19 mar. 2021. 

 



78 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

BATISTA, R. L.; BOTTINI, L. M. O Trabalho da Mulher Durante a Revolução 

Industrial Inglesa (1780 a 1850). Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria 

de Estado da Educação. Paraná, v. 1, p. 4-13, 2013. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2

013/2013_fafipa_hist_artigo_lucia_mamus_bottini.pdf. Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

BANDEIRA, R. CNJ divulga dados do Judiciário sobre violência contra a mulher. Agência 

CNJ de Notícias, Brasília, 25 out. 2017. Disponível 

em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-

mulher-no-judiciario. Acesso em 28 abr. 2019.   

 

BARBOSA, D. de O.; FONSECA, G. G. da. Violência doméstica e as consequências 

psicológicas sobre as vítimas. Revista Saúde e Educação, Coromandel, v. 4, n.1, p. 140-

173, jan./jun. 2019. Disponível em:  https://ojs.fccvirtual.com.br/index.php/REVISTA-

SAUDE/article/view/299/273. Acesso em: 08 mai. 2021. 

 

BLAY, E. A. Violência contra a mulher e os regulamentos públicos. Estud. av. São Paulo, 

v. 17, n. 49, p. 87-98, dez. 2003. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script= 

sci_arttext&pid=S0103-40142003000300006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 07: abr. 2019.  

 

BRASIL. Lei n. 11.340, de 06 de agosto de 2006. Dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código 

Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, 06 ago. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 07 abr. 2019. 

 

BRASIL. Lei n. 13.104, de 09 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do 

crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no 

rol dos crimes hediondos. Diário oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 09 mar. 2015. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. 

Acesso em: 28 abr. 2019. 

 

BRASIL. Lei n. 14.188, de 28 de julho de 2021. Define o programa de cooperação Sinal Vermelho 

contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e 

familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e 

no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o território nacional; e 

altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a modalidade 

da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino 

e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Diário oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, 28 jul. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14188.htm. Acesso em: 14 ago. 2021. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-judiciario


79 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

 

BUENO, S.; BOHNENBERGER, M.; SOBRAL I. A violência contra meninas e mulheres 

no ano pandêmico. In: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. 

Anuário brasileiro de segurança pública, São Paulo, 2021. Disponível em: 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-

bx.pdf. Acesso em: 26 out. 2021. 

 

BUONICORE, A. C. As mulheres e os direitos políticos no Brasil. In: NAZARIO, Diva 

Nolf. Voto feminino & feminismo. São Paulo: Imprensa Oficial, 2009. Disponível em: 

<http://www.nupemarx.ufpr.br/Trabalhos/Externos/BUONICORE_Augusto_-

_As_mulheres_e_os_direitos_politicos_no_Brasil.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2021. 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Nota técnica de orientação profissional em 

casos de violência contra a mulher: casos para a quebra do sigilo profissional. [S.l.], 2016. 

Disponível em: http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/11/Nota-tecnica-de-

orientacao-profissional-para-casos-de-violencia-contra-a-mulher3.pdf. Acesso em 09 mai. 2019. 

 

COSME, T. R. N. Estratégias de combate e prevenção à violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Ministério Público do Estado do Paraná, 2019. Disponível em: 

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/TCCs/2019/Thayna_Cosme_-

_Estrategias_do_Combate_e_Prevencao_a_Violencia_Domestica_e_Familiar_contra_a_M

ulher.pdf. Acesso em: 06 nov. 2021. 

 

COUTO, M. T.; SCHRAIBER, L. B. Homens, saúde e violência: novas questões de gênero 

no campo da saúde coletiva. In: MINAYO, M. C. S.; COIMBRA JR, C. E. (Orgs.). Críticas 

e atuantes: Ciências Sociais e Humanas em Saúde na América Latina. (p. 687-706). Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. Disponível em: 

https://static.scielo.org/scielobooks/w5p4j/pdf/minayo-9788575413920.pdf. Acesso em: 

08 mai. 2021. 

 

CREPSCHI, J. L. B. Significações psicológicas dadas a violência sexual por mulheres 

atendidas em ambulatório especializado universitário: um estudo clínico-qualitativo. 

170 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências 

Médicas, Campinas, 2005. Disponível em: 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/311345. Acesso em: 4 ago. 2018. 

 

DEBERT, G. G.; GREGORI, M. F. Violência e gênero: novas propostas, velhos dilemas. 

Rev. bras. Ci. Soc., São Paulo, v. 23, n. 66, p. 165-185, Fev. 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092008000100011&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 08 mai.  2021.  

 



80 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

FERNANDES, V. D. S.; ÁVILA, T. P de.; CUNHA, R. S. Violência psicológica contra a 

mulher: Comentários à Lei n. 14.188/2021. Disponível em: 

https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-

1882021/. Acesso em: 28 ago. 2021. 

 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública. Datafolha, ago. 2016. Disponível em:  

http://www.forumseguranca.org.br/storage/10_anuario_site_18-11-2016-retificado.pdf. 

Acesso em 28 abr. 2019.  

 

GARCIA, C. C. Breve História do Feminismo. 3 ed. São Paulo, Claridade: 2015.  

 

HAYECK, C. M. Refletindo sobre a violência. Revista Brasileira de História & Ciências 

Sociais. São Leopoldo, v. 1, n. 1, p. 01-08, jan. - jun. 2009. Disponível em: 

https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/8/8. Acesso em 31 mar. 2019. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Atlas da Violência 2021. 

Brasília, 2021. Disponível em:  

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/1375-

atlasdaviolencia2021completo.pdf. Acesso em: 19 set. 2021. 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Tolerância social da 

violência contra as mulheres. SIPS - Sistema de Indicadores de Percepção Social: São 

Paulo, 2014. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulh

eres.pdf. Acesso em: 28 abr. 2019 

 

KRUG, E. G. et al., (eds.) World report on violence and health. Geneva: World Health 

Organization, 2002. Disponível em: https://www.opas.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf. Acesso em: 24 mar. 2019. 

 

LAMBAZ, M. R. A violência contra a mulher no mundo contemporâneo: um estudo 

sobre a evolução das medidas protetivas no Brasil. Faculdades Integradas Rio Branco. Rio 

Branco, 2016. Disponível em: http://conic-semesp.org.br/anais/files/2016/trabalho-

1000021816.pdf. Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS 

[recurso eletrônico]: DSM-5 / [American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês 

Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli...[et al.]. – 5. ed. – 

Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 



81 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

MARINELLI, B. Discriminação feminina no mercado de trabalho. Encontro De Iniciação 

Científica Do Centro Universitário Antônio Eufrásio De Toledo De Presidente 

Prudente. Presidente Prudente, v. 16, n. 16. p. 1-11, 2020. Disponível em: 

http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/8705/67650 100. 

Acesso em: 19 mar. 2021. 

 

MOURA, L. B. A. et al. Violência por parceiro íntimo contra mulheres em área urbana 

economicamente vulnerável, Centro-Oeste do Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 43, 

n. 6, p. 944-953, dez. 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102009000600005&lng=en&nrm=iso. Acesso em 07 abr. 2019.  

 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Quase 60% das mulheres em países 

das Américas sofrem violência por parte de seus parceiros. Banco de Notícias. Brasília, 29 

nov. 2018. Disponível em:  

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5812:quas

e-60-das-mulheres-em-paises-das-americas-sofrem-violencia-por-parte-de-seus-

parceiros&Itemid=820. Acesso em 04 mai. 2019.  

 

OTTO, C. O feminismo no Brasil: suas múltiplas faces. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, 

v. 12, n. 2, p. 238-241, ago.  2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2004000200015&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 18 mai. 2021. 

 

PANEGHINI, L. R. Lutas feministas nos documentos do Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS): uma breve análise. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 132, p. 252-

267, Ago. 2018. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282018000200252&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 28 abr. 2019.   

 

PASINATO, W.; SANTOS, C. M. Mapeamento das Delegacias da Mulher no Brasil. 

Campinas: Pagu-Núcleo de Estudos de Gênero, Unicamp/Ceplaes/IDRC, 2008. Disponível 

em: https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-

violencia/pdfs/mapeamento-das-delegacias-da-mulher-no-brasil. Acesso em: 08 mai. 2021. 

 

PEREIRA, J. C. Consequências psicológicas da violência doméstica: uma revisão de 

literatura. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.4, p.14736-14752 jul. - ago. 

2021. Disponível em: 

https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/32553/pdf. Acesso em: 

28 ago. 2021. 

 



82 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

PEREIRA, R. de C. B R. et al. O fenômeno da violência patrimonial contra a mulher: 

percepções das vítimas. Revista Brasileira de Economia Doméstica. Viçosa, v. 24, n.1, 

p.207-236, 201 Disponível em:  https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/13801. 

Acesso em. 28 mar. 2021.  

 

PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. Violência psíquica contra a mulher: a necessária atuação 

estatal por meio de políticas públicas. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 

175 - 211, jul. - dez. 2012. Disponível em: 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/P.0304-

2340.2012v61p175/224. Acesso em 09 mai. 2019.  

 

PRATES, P. L. A pena que vale a pena: alcances e limites de grupos reflexivos para homens 

autores de violência contra a mulher. São Paulo: tese defendida na Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública, 2013. 

 

REIS, E. A.; REIS, I. A. Análise descritiva de dados. Relatório Técnico do Departamento 

de Estatística da UFMG, v. 1, 2002. Disponível em: 

http://www.est.ufmg.br/portal/arquivos/rts/rte0202.pdf. Acesso em: 07 set. 2021. 

SAFFIOTI, H. I. B. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Cad. 

Pagu, Campinas, n. 16, p. 115-136, 2001.   Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/cpa/a/gMVfxYcbKMSHnHNLrqwYhkL/?lang=pt. Acesso 

em 13 Mar. 2021. 

 

SANTOS, A. M. dos. A violência Contra a Mulher e os Diplomas Normativos que 

Tratam do Problema. 65 F. Monografia (Bacharelado emDireito) – Curso de Direito – 

Universidade Federal Fluminense: Instituto de Ciências da Sociedade, Macaé, 2018. 

Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/8103/1/TCC%20FINAL%20PDF. 

pdf. Acesso em 22 mar. 2021. 

 

SANTOS, G. M. de C. A roupa, a moda e a mulher na Europa Ociental Medieval: 

reflexo da opressão sofrida pela mulher na Idade Média (século: XI-XV). 2006. 159 p. 

Dissertação (Mestrado em Artes) - Universidade de Brasilia, Brasília, 2006. Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/handle/10482/6433. Acesso em 22 mar. 2021 

 

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES (SNPM). 

Enfrentando a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos. República Federativa do Brasil: Brasília, 2020. 

Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/comunicacao/noticias/ebserh-apoia-

acao-do-mfdh-que-visa-combater-violencia-contra-a-mulher/enfrentando-a-violencia-

domestica-e-familiar-contra-a-mulher.pdf. Acesso em: 26 out. 2021. 

 

SCHRAIBER, L. B. et al. Violência dói e não é direito. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 



83 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

 

SLEGH, H. Impacto psicológico da violência contra as mulheres. Outras Vozes, n. 15, mai. 

2006. Disponível em: http://www.wlsa.org.mz/artigo/impacto-psicologico-da-violencia-

contra-as-mulheres/#Nota. Acesso em 09 mai. 2019.  

 

SOUZA, C. L. et al. Violência moral contra a mulher no âmbito doméstico. Brazilian 

Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p.89390-89402, set. 2021. Disponível em: 

https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/35907/pdf. Acesso em: 

21 set. 2021.  

 

TELES, M. A. de A. Breve história do Feminismo no Brasil e outros ensaios. São Paulo: 

Editora Alameda, 2017. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=Ez5ODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=feminismo+no+brasil&ots=zn3

EaBJizC&sig=chFN5EpDw6m1U9YOIDewywvaNl8#v=onepage&q&f=true. Acesso em: 

20 mar. 2021. 

 

TOZONI-REIS, M. F. de C. Metodologia da Pesquisa. 2 ed. 2009. Disponível em: 

https://biblioteca.isced.ac.mz/bitstream/123456789/785/1/METODOLOGIA%20DA%

20PESQUISA.pdf. Acesso em: 23 mai. 2021. 

 

WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil. 1 ed. 

Brasília: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 2015. Disponível em: 

https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. 

Acesso em 28 abr. 2019. 

 

ZALESKI, M. et al. Violência entre parceiros íntimos e consumo de álcool. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo, v. 44, n. 1, p. 53-59, fev. 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102010000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 30 mai.  2019.  

 

 

 



 

 

"VENEZA DA SERRA" – CACIMBAS-PB: MEMÓRIA, 

HISTÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL LOCAL 
 

Dêis Maria Lima Cunha Silva 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Contato: deisprofhist.lima@gmail.com 

 

Vitória da Cunha Ferreira 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB.  

Contato: vitoriapsi96@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO  

 

A organização e escrita deste trabalho se deu a partir do momento em que passamos 

a ter contato com estudos sobre Patrimônio cultural local. Já havia o desejo de escrever sobre 

a história da cidade no sentido de viabilizar futuras pesquisas para a comunidade escolar. 

Dado que, a cada aniversário do município alunos e professores têm dificuldade em 

encontrar fontes de pesquisa. Este trabalho também é fruto do projeto de intervenção 

desenvolvido na Escola Cidadã Integral Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gertrudes 

Leite. O projeto foi desenvolvido em colaboração com os alunos do segundo ano do Ensino 

Médio, tendo como principais objetivos entender a importância do ensino de História 

nacional e regional partindo dos processos locais, assim como, a relevância do patrimônio 

cultural material, ambiental e imaterial como promotor de identidade da história local.  

O projeto de intervenção ultrapassou os “muros” da escola, tanto na cidade de 

Cacimbas-PB quanto na de Desterro-PB – a escola conta com alunos das duas localidades – 

foi reconhecido pela população de suma importância para a história e identidade dos dois 

municípios, e desta maneira, os alunos que participaram ativamente entenderam a pertinência 

da atividade para a identidade, história e preservação da memória e do patrimônio cultural 

identificado em seu habitat.  

Dado o exposto, o principal objetivo deste estudo é escrever sobre a história da 

cidade a partir do patrimônio cultural material, imaterial e ambiental encontrado. Ademais, 

promover o debate sobre a relevância da história, memória e patrimônio cultural local, 

viabilizar o entendimento, identificação, registro e valorização dos registros existente no 

município de Cacimbas-PB. 

Desde o processo de povoamento dos primeiros moradores da cidade de Cacimbas-

PB, a sua história esteve apenas na memória da população, e cada vez que se comemora o 

aniversário de emancipação política, ocorrido em meados da década de 1990, professores e 

alunos recorrem a história oral para fazer algum tipo de pesquisa com a finalidade de 

homenagear a cidade. O reconhecimento do patrimônio cultural de uma população é uma 

garantia constitucional. 
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Foram anos de discussão até que a Constituição Federal de 1988 incluiu um Artigo 

dedicado as questões patrimoniais do Brasil, neste sentido o documento estabeleceu no 

Artigo 216 que: 
 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver;  

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais;  

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 2001, p. 122). 

 

Portanto, define-se Patrimônio cultural material, ambiental e imaterial, o estudo, a 

preservação e conservação, segundo está garantido na Carta Magna nacional. Desse modo, 

percebemos que, Patrimônio cultural trata-se dos modos de fazer, dos bens materiais e 

imateriais que identificam um povo e sua história. O Patrimônio identifica um momento 

histórico, um povo, uma cultura ou uma cidade. Por isso, em Cacimbas podemos afirmar 

que as festividades culturais, religiosas (patrimônio imaterial), por exemplo, identifica seu 

povo e conta a sua história. 

Com base nesse estudo, iniciamos o processo de escrita da história dos cacimbenses 

a partir do patrimônio cultural da cidade. Mesmo em meio as dificuldades na obtenção de 

fontes para as realizar pesquisas na conjuntura local, estudos nesta perspectiva são relevantes 

para a percepção sobre o protagonismo de quem mora no lugar investigado, como 

promotores dos processos históricos, propiciando uma maior compreensão da história, 

enquanto ciência pertencente a área das humanidades. 

Conforme, Certeau (2014), o homem comum, identificado como homem ordinário 

é protagonista da sua história a partir das práticas e eventos sociais em seu cotidiano. Dessa 

maneira, por meio da memória, da história oral, é possível identificar a história e o patrimônio 

cultural das cidades pequenas. Isto posto, a memória é um meio pelo qual os pesquisadores 

se utilizam para escrever e preservar a história, pois:  
 

Tudo que é chamado hoje de memória não é, portanto, memória, mas já história. Tudo o 

que é chamado de clarão de memória é a finalização de seu desaparecimento no fogo da 

história. A necessidade de memória é uma necessidade da história. (NORA, 1993, p. 14). 

 

Logo, na memória está registrada as vivências e experiências de grupos e pessoas, 

comunidades e populações e por isso, depois de “acessada” se torna história. Os cacimbenses 

sentem a necessidade de ter o registro de sua história e do seu patrimônio cultural, das 

práticas sociais, culturais, rituais, festividades, aspectos econômicos e políticos.  Os lugares 

que pertencem a memória são vistos sob três aspectos: 
 

[...] É material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante, ao 

mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição 
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visto que caracteriza por um acontecimento ou uma experiência vividos por um pequeno 

número uma maioria que deles não participou. (NORA, 1993, p. 14). 

 

Todavia, os agentes sociais vivenciam os processos propriamente ditos, cristalizam e 

em seguida os transmitem, os quais por sua vez pode não ter sido experienciado por uma 

maioria de pessoas, mas que já faz parte do contexto identitário. Nesse cenário, o patrimônio 

cultural seja material, imaterial e ambiental promove a identidade de um determinado lugar. 

Dessarte, a história local registrada com a contribuição da memória, “[...] passa a ser 

valorizado e a sua salvaguarda começa a ser defendida até como uma possibilidade para os 

destinos da cidade [...]” (MELO, 2015, p. 89), neste sentido, depois de identificado os lugares 

de patrimônio, pode ocorrer o incentivo ao turismo local com a identificação de trilhas, por 

exemplo. 

Importante lembrar ainda que foi por meio da criação do IPHAN - Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na década d 1930 que a identificação e 

preservação do Patrimônio histórico cultural passou a existir oficialmente no Brasil. Não 

obstante, as cidades pequenas também contam com o seu patrimônio cultural e neste caso 

me refiro a Cacimbas. Este estudo além de registrar a história e o patrimônio cultural da 

cidade oportunizará a identificação dos munícipes com o seu lugar de origem. 

 

“ÁGUA DAS CACIMBA”: ORIGEM E LOCALIZAÇÃO DA CIDADE 

 

O Médio Sertão, onde fica a Microrregião da Serra do Teixeira foi habitada pelos 

índios Cariris e Tarairiús que de acordo com Melo (2008), eram conhecidos com o nome de 

Tapuias. Os Cariri eram índios seminômades, se mudavam em busca de alimentos e melhores 

lugares para habitar e viver, ocuparam a região que hoje é Monteiro, São João do Cariri, 

Teixeira e Sumé. Ademais, tinham rede de algodão, plantavam, pintavam o corpo, também 

caçavam e coletavam frutos comestíveis. Para curar doenças e feridas como os demais povos 

indígenas faziam uso de plantas medicinais. Vários conflitos aconteceram entre povos 

indígenas e entre indígenas e colonizadores, um deles ficou conhecido como a Guerra dos 

Bárbaros conflito causado pelas disputas e pela ocupação territorial no Sertão paraibano.  

Vale frisar que no período colonial o território que não fosse litoral foi identificado 

por Sertão, desta maneira, o interior [...] da Paraíba, sobre aquelas áreas que, atualmente, 

denominamos Agreste, Brejo, Cariri e Sertão. Para os portugueses, à época da colonização, 

todo o território além de vinte léguas da costa era Sertão. [...] (GURJÃO, 2008, p. 39). O 

povo Cariri não escapou a submissão, etnocídio, genocídio, miscigenação e o aldeamento, 

medidas tomadas pelos colonizadores portugueses para destruir a cultura nativa.  

No mapa a seguir vemos a localização extada da “Veneza da Serra”, que apresenta a 

vegetação da Caatinga, clima semiárido, chuvas irregulares, densidade demográfica de 53,85 

habitante km2, conforme o censo de 2010. 
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Imagem 01: Mapa da localização da cidade no mapa da Paraíba. 

 
Fonte: IBGE disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/cacimbas/panorama> 

acessado em 01 de novembro de 2021. 

 

Cacimbas é uma cidade de pequeno porte, está localizada no Médio Sertão da Paraíba, 

na microrregião da Serra do Teixeira, a 293 km de distância da capital João Pessoa via BR-

230. Sua população é de aproximadamente 6.814 pessoas, segundo os dados do IBGE de 

2010, com uma estimativa de 7.225 para 2021. Cacimbas começou a ser povoada no início 

do século XX, quando as primeiras famílias chegaram na localidade: 
 

Em 1913 vieram de Soledade a família de Francisco Martins da Cunha para morar no sítio 

Várzea do Lourenço. Em 1915, Tertuliano da Cunha chegou também com a família, 

comprou por 4 contos de reis uma parte das terras do sítio Várzea que ficou conhecido 

como Cacimba de Cima. Em 1916 chegou José Laurindo com sua família, descendentes 

da família Leite de Desterro, no mesmo ano 1916, José Laurindo comprou a outra parte 

do sítio Várzea do Lourenço ao senhor Alvino da Silva Marques, por quinze contos de 

réis. Essa outra parte do sítio delimita-se à nascente com as terras do sítio Caico, ao poente 

com a barra dos Dois Riachos, ao Sul pelas águas pendentes para a Várzea do Lourenço e 

a Norte pela estrada que segue para a Vila de Passagem. Essa outra parte aqui ficou 

conhecida como Cacimba de Baixo (Depoimento do senhor Antônio Araújo Leite às 

autoras, em 01 de novembro de 2021). 

 

Parte das terras, onde hoje se localiza a cidade supracitada, também foi comprada dos 

Dantas Vilar de Taperoá, mais especificamente do sr. Manoel Dantas Vilar (Manelito), foi 

sobrinho de João Suassuna e primo de Ariano Suassuna. Atualmente as terras da Fazenda 

Malhada da Onça pertencem ao Sr. Manoel Dantas Vilar Filho e com o processo de compra 

e venda de terras muitas famílias passaram a habitar nas terras das “cacimbas”. 

Recebeu o apelido de “Veneza da Serra” em analogia a cidade italiana de Veneza, 

que foi construída em um território que continha pouca área seca e é cercada por água, 

Cacimbas por sua vez é cercada por Serras e riachos. A Oeste, os riachos Cipó e Tamanduá 

se encontram no sítio Dois Riachos e seguem em direção ao Riacho Quixaba, que por sua 

vez desaguam no Rio Taperoá. Os riachos que ficam no leste da cidade são: Riacho da 
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Cachoeira, vem do sítio São João e Riacho do Cafuru, que vem da Vargem do Arroz, estes 

também desaguam no Rio Taperoá.    

Portanto, quando o Padre Jerinaldo Inácio de Lima – ordenado sacerdote da 

Diocese de Patos-PB em 26 de outubro de 2007 – no período que estagiou na Igreja de São 

José, atualmente Paróquia de São José, chamou carinhosamente Cacimbas de “Veneza da 

Serra”. Em períodos de seca a população cavava cacimbas (buracos para obter água), onde 

encontrava água potável para matar a sede, tanto das pessoas, quanto das criações de animais. 

Do mesmo modo, fazia e/ou ainda faz poços com o objetivo de obter água potável e 

aproveita os riachos para fazer pequenas barragens. A origem do nome é atribuída: 
 

[...] aos tropeiros da Borborema, pois os mesmos chegando com suas tropas de burros 

trazendo as mercadorias de Campina Grande para comercializar, havia a necessidade da 

água para os animais. Indagaram a uma mulher que passava na região do bebedouro - 

‘Dona onde eu encontro água para esses animais? – a mulher respondeu e apontou para o 

leito do riacho e disse: ‘cave aí umas cacimbas que sai água’, e assim fizeram, cavaram várias 

cacimbas. Na época da seca, quando chegavam de uma nova viagem diziam: ‘vamos para 

as cacimbas dar água para os animais’. Daí o nome as Cacimbas (Depoimento do senhor 

Antônio Araújo Leite às autoras, em 01 de novembro de 2021). 

 

Foi cavando buracos nos riachos em busca da água que a “Veneza da Serra” ficou 

conhecida por Cacimbas. Por meio da memória e história oral o senhor, José Martins (in 

Memória), também enfatizou que caçadores costumavam cavar tais buracos para matar a sede. 

O fato é que até hoje, existem em Cacimbas os lugares que originaram o nome da cidade – 

cacimba. Atualmente, o município conta com abastecimento de água controlada pela 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Economicamente falando os 

munícipes vivem basicamente da agricultura, funcionalismo público e comércio de pequeno 

e médio porte. Mas no início do povoamento, os cacimbenses sobreviviam também da 

colheita da semente de mamona, plantio de algodão e sisal. 

A população da cidade cresceu e com isso cresceu também a necessidade de 

melhorias. Então, lideranças da comunidade passaram a exigir que o governo local atendesse 

melhor os munícipes, com segurança, meios de comunicação, saúde, eletrificação, 

comunicação e mobilização, assim, foi criado o Distrito. Cacimbas foi elevada à Distrito pela 

Lei nº 5.168 de 11 de agosto de 1989 publicado no Diário Oficial do Estado no dia 18 de 

agosto do mesmo ano. Neste período contava com 5.500 habitantes.  Pela Lei Estadual Nº 

5.905, de 29 de abril de 1994 foi desmembra do Município de Desterro-PB e emancipada 

politicamente, o governo foi instalado depois das eleições municipais de 1996 em 01-01-

1997. 

Com as emancipações as novas cidades passaram por grandes mudanças em todos 

os aspectos, antes deixada de lado pelo gestor da cidade a qual pertencia e por isso mesmo 

os cidadãos passavam por grandes dificuldades. Com uma economia voltada para a 

agricultura e a distância entre Distrito e a sede, tais fatos dificultavam a vida destes 

moradores. Agora sendo uma cidade e com recursos próprios, a vida dos munícipes tendeu 

a melhorar, facilitando assim, o acesso à educação, saúde, saneamento, abastecimento dentre 

outras melhorias (BEZERRA, 2012). 
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Um dos primeiros reservatórios de água construídos na cidade foi a Barragem, que 

em 2002 ganhou o nome de Teófilo Paulino – membro da família Terto. A princípio a água 

deste reservatório foi utilizada para as necessidades da casa e para os animais. Assim, este 

patrimônio ambiental serviu também de espaço para que as donas de casa lavassem roupas 

em períodos chuvosos. 

 

Imagem 02: Barragem Teófilo Paulino. 

 

Fonte:  Acervo pessoal (2021) 

 

Na imagem à esquerda temos a visão sentido Oeste, e à direita sentido Norte. Neste 

lugar foi construída uma das primeiras cacimbas da localidade – cacimba de Toinho Terto – 

atualmente encontra-se submersa pela água da barragem. Este reservatório foi construído em 

três etapas, a primeira em 1972, a segunda entre 1973 a 1977 e a terceira em 2002. Conforme 

a memória local, existiram neste lugar indícios de uma construção anterior a década de 1970. 

Os paredões foram derrubados para construir a barragem, com o objetivo de atender a 

necessidade da população, que neste período ainda era bem pouca. Neste sentido: 
 

[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 

como coletiva, na medida em que ele é também um fator extremamente importante do 

sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 5). 

 

Este reservatório faz parte da memória e da identidade individual e coletiva dos 

cacimbenses. Em períodos de chuvosos este lugar, considerado patrimônio ambiental da 

cidade, costumava e/ou costuma ser visitado pelos munícipes como ponto turístico para 

banhos e diversão. Inclusive recebeu grupos de pessoas das cidades circunvizinhas e por 

muito tempo foi considerado o principal reservatório de água, até que outros reservatórios 

fossem construídos.  

Com o aumento populacional foi necessário a construção de outro receptáculo de 

água. Construído pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER ficou conhecido como 

açude do DR, foi edificado entre os anos de 1975-1976. A construção foi designada para 

facilitar o acesso à serra do Fundamento de Cima e para a instalação das torres de transmissão 
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da Telecomunicações da Paraíba S/A – TELPA, com o intuito de viabilizar a comunicação 

para os cacimbenses. Por causa dessas torres, o acesso à energia elétrica na comunidade foi 

promovido, como nos aponta o seguinte documento: 
 

[...] O chefe do executivo municipal acompanhado do projeto de lei nº 39/76, com o 

pedido de autorização a contratação de empréstimo com o Banco do estado da Paraíba, S. 

A. a operação de crédito por antecipação da receita, até o limite de [...] cinquenta mil 

cruzeiros e destina a contrapartida da prefeitura de Desterro na construção da rede de 

energia a ser implantada pela Telecomunicações da Paraíba. [...] depois de discutida foi 

aprovada por unanimidade. [...] (Ata da Câmara de Vereadores, 1976, p. 21-71). 

 

O projeto foi aprovado por unanimidade pelos seguintes parlamentares: Antônio 

Batista de Oliveira (presidente), Aprígio Alves de Souza (secretário), Francisco Lola de Souza, 

Almir Henriques Gonçalves, Manoel de Almeida, Luiz Gonzaga da Cunha e José Vieira de 

Amorim. Conforme depoimento de Antônio Augusto1 “As torres só funcionariam com 

energia elétrica, essa energia deveria vir de Taperoá, como Desterro já tinha energia, Assis 

Barbosa se empenhou para a energia passar aqui por dentro. Em 1977, a energia foi 

inaugurada. [...]”. Antes desta inauguração a energia usada pela população era a motor, 

movido a diesel de dezesseis cavalos, ligada das dezoito às vinte e duas horas. 

Hodiernamente, a serra onde se encontram as Torres, que tem a função de facilitar o 

acesso a comunicação, também faz parte da memória e da identidade, é um lugar de visitação 

pela população local. Outro lugar considerado pela população como patrimônio ambiental é 

a Pedra do Cruzeiro, onde foi desenvolvida uma relação entre homem/natureza, trata-se de 

um ambiente de visitação, oração e contemplação das belezas naturais. Desde o processo de 

colonização do Brasil existiu essa relação, mesmo que em dados momentos os colonizadores 

exploraram e em muitos casos não preservaram uma das maiores riquezas deste país que é a 

fauna e a flora, todavia “[...] a discussão sobre um ‘patrimônio ambiental brasileiro’ pode 

enredar-se nos fios dessa construção das identidades ou culturas nacionais. [...]” (ARRUDA, 

2006, p. 121).  Contudo, na cidade de Cacimbas, a Pedra do Cruzeiro faz parte da identidade 

local, e por estimular o pertencimento dos moradores do lugar é patrimônio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Antônio Augusto de Lima, nasceu em 28 de fevereiro de 1950. Licenciado em Matemática e Física, professor aposentado 
da rede estadual de ensino da Paraíba e do municipal de Desterro. Durante os anos de 1977 a 1997 foi secretário de educação 
no município de Desterro. Responsável pela organização, criação de escolas, estruturação e expansão da educação das 
cidades de Desterro e Cacimbas quando ainda estava como Distrito pertencente a Desterro. 
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Imagem 03: Pedra do Cruzeiro 

 
Fonte: Acervo pessoal Cícero Sherdan Lima de Medeiros (2008) 

 

Este espaço de visitação está localizado no alto da serra do sítio São Gonçalo. Ao 

fundo na imagem vemos a pedra, onde está a cruz, esta foi colocada em cima desta pedra 

como agradecimento ao atendimento de uma promessa feita pela senhora Anísia Vieira de 

Queiroz, conhecida por Maria Queiroz, por volta da década de 1960. Conforme a memória 

local, em um ano de chuvas irregulares, tanto o milho quanto o feijão estavam sem vigor. A 

senhora em questão fez a promessa pedindo a interseção de Nossa Senhora das Graças para 

que chovesse e obtivessem lucro, se fosse atendida colocaria a cruz em cima da pedra, um 

dos pontos mais altos da cidade, construiria um cruzeiro em cima da pedra e entre os 

símbolos estava também uma imagem da santa que seria levada em procissão e com a 

celebração de uma missa. Foi um momento de fé, que ficou guardado na memória da 

população e que na contemporaneidade, o lugar, ainda recebe visitas com as mais variadas 

intenções, ademais “[...] A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, [...] (LEE GOFF, 2013, p. 435).  

Portanto, a partir da história oral, entendemos a importância da história local para 

preservar a memória e o patrimônio material, imaterial e ambiental de uma população “[...] 

como defender a valorização e a preservação dos marcos de memória da cidade e seus 

monumentos da depredação, se eles não fazem sentido para os que lhes se acercavam, [...] 

como construir uma história cidadã numa cidade sem cidadãos? [...]” (PESSOA, 2012, p. 

141). Como proteger, defender e preservar um patrimônio que até então era desconhecido 

pelos cacimbenses e estava arquivado apenas em suas memórias? A partir do instante que 

tomarem conhecimento sobre este patrimônio serão estimulados a protegerem, dado que, 

este lugar que tem potencial para a criação de trilha turística é vítima de atitudes de 

vandalismo por aqueles que não tem consciência sobre a importância de proteger o meio 

ambiente. 
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PATRIMÔNIO MATERIAL, IMATERIAL E AMBIENTAL: CACIMBAS, UMA 

RELAÇÃO COM A ÁGUA E COM A FÉ 

 

A “Veneza da Serra”, cidade pequena, tem uma relação íntima com a água, a origem 

do nome do município nos aponta essa intimidade, outrossim [...] nada é mais importante no 

estudo do homem que as suas relações com a água: a água do mar, com a água dos rios, com 

a água subterrânea, com a água que corre na seiva das plantas ou que circula nas artérias e 

nas veias dos animais (FREYRE, 2013, p. 51). Esta relação acontece especialmente com a 

água subterrânea e com a água condensada nas nuvens, quando os pequenos reservatórios 

secavam e/ou secam, a fé da população, unidos em oração clamava e/ou clama a intercessão 

do santo padroeiro para que caiam as chuvas. A imagem que se segue, trata-se da primeira 

imagem de São José, doada em 1952 pela senhora Aguida Ventura Leite depois que a Igreja 

foi construída e é considerada para os cacimbenses um símbolo de fé e patrimônio material. 

 

Imagem 04: Património material, imagem de São José 

 
Fonte: Acervo pessoal (2021) 

 

Desde a doação os moradores consideraram o santo, o padroeiro dos cacimbenses e 

a ele recorrem com promessas sempre que lhes falta a água, e/ou quando a chuva é 

insuficiente e coloca em risco a plantação de milho e feijão. Logo, entendemos que a 

festividade em comemoração ao santo é também patrimônio cultural imaterial, haja vista que, 

todos os anos acontecem as festividades com novenário, missas, procissões e festa de rua. A 

festa do padroeiro, desde o início foi e/ou é organizada com a participação de toda a 

comunidade, as mulheres eram e/ou são as responsáveis pela preparação dos alimentos para 

serem leiloados durante a festa, no início era animada por sanfoneiros. Durante anos havia 

uma disputa no pavilhão, que era dividido em cordão vermelho e azul. Quem conseguia 
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arrecadar mais recursos coroava uma moça como rainha da festa. Atualmente, continuam as 

celebrações religiosas, quermesse e animação com artistas locais. 

Em períodos de seca os cacimbenses conseguiam a água das cacimbas com facilidade 

para as necessidades básicas, todavia com o crescimento populacional e as mudanças 

climáticas dificultaram tal acesso. Caminhões pipas foram e/ou são usados para abastecerem 

com água as casas dos moradores, a necessidade por água foi tanta no ano de 1994, que um 

dos moradores recorreu a fé: 
 

Eu fiz uma promessa a São José, para ele interceder pela chuva e matar a sede do povo de 

Cacimbas. A meus Deus, ah meu São José se eu chegasse em casa e encontrasse água. E 

quando cheguei em casa, vinha de Campina Grande, fui direto para o açude, e quando 

cheguei vi que tinha uma porção de água. (Depoimento da senhora Arlete Rodrigues 

Pereira às autoras, em 01 de novembro de 2021). 

 

Percebemos ao longo deste estudo essa relação entre a falta de chuvas e a fé da 

população. É importante salientar que a memória é seletiva, muitos fatos não são registrados 

e ficam no esquecimento, por isso “[...] o que a memória individual grava, recalca, exclui, 

relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de organização.” 

(POLLAK, 1992, p. 5), da própria memória. Neste sentido ficou registrado de modo 

individual e coletivo, os mais variados momentos em que as promessas pelas chuvas é uma 

identidade dos cacimbenses. 

A água é um direito humano e pode ser vista como mercadoria, esse fato aconteceu 

na cidade em meados de 1995 e chocou os moradores de tal modo que ficou marcado em 

suas memórias. O senhor Manoel Pereira – Nezinho (in memória), como era conhecido na 

cidade, líder comunitário e parlamentar, tentou negociar a água do açude da Malhada da 

Onça, para atender as necessidades dos moradores da cidade e o administrador e dono da 

fazenda, Dr. Marcelo – Marcelo Dantas Vilar, não permitiu, a não ser que fosse comprada, 

“ele disse que não, não daria a água, venderia a água” (Depoimento da senhora Arlete 

Rodrigues Pereira às autoras, em 01 de novembro de 2021).  

No entanto, “[...] a água é um bem como outro qualquer e o acesso a ela pode estar 

limitado por interesses de ordem particular, com vistas ao lucro (água para quem pode 

pagar).” (PESSOA, 2004, p. 43). O preço cobrado pelo dono da fazenda inviabilizou o 

processo de negociação. No mesmo dia que o senhor em questão negou a água, importante 

lembrar que a cidade estava vivenciando outro período de seca, o impedimento aos 

cacimbenses do “líquido precioso” resultou em um fato que a população considera ainda na 

contemporaneidade como um “castigo divino”.  

Pois na mesma noite da negação choveu além do esperado, o açude que foi feita a 

petição pela água e pedido para que fosse diminuído o valor para abastecer os moradores de 

Cacimbas não suportou a quantidade de água e rompeu. O rompimento do açude se deu 

durante a madrugada, e por isso, apenas os animais que estavam em currais próximos foram 

levados pela enxurrada. Como já citamos a cidade é cercada por riachos, conforme nos 

mostra a imagem. 
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Imagem 06: Vista panorâmica da cidade 

 
Fonte: Acervo pessoal de Cícero Sherdan Lima de Medeiros (2008) 

 

A imagem acima nos dá uma noção de como fica a cidade em período chuvoso, 

vemos na mesma, pequenos reservatórios de água e na parte inferior a barragem Teófilo 

Paulino, que recebe a água dos riachos Cipó e Tamanduá, quando transborda água encontra 

o Riacho Quixaba e desagua no açude Taperoá. Na parte superior à esquerda o açude que 

durante anos foi o principal reservatório de água da cidade – Açude do DR. O fato se deu 

na madrugada do domingo dia da feira na cidade, mas neste dia todos os riachos que cercam 

a “Veneza da Serra” ficaram tomados pela água das chuvas e ninguém conseguiu entrar ou 

sair da cidade, a feira local foi suspensa e somente depois que as águas voltaram ao curso 

normal, a população pôde retomar suas atividades. Essa foi uma experiência marcante para 

a população e que deve estar incluída na construção da história local, posto que: 
 

Na esfera local se torna possível a articulação entre conhecimento e identidade social dos 

seus agentes que, ao mesmo tempo, se constroem e se expressam na dimensão do processo 

histórico, pois são eles que fazem a história, através de suas ações e, ao mesmo tempo, 

produzem conhecimento na dimensão da ciência histórica (MELO, 2015, p. 42). 

 

Dado o exposto, o conhecimento desses processos rememorados, proporciona aos 

agentes sociais locais o sentimento de pertencimento, de identidade e de protagonismo 

histórico. “[...] a vida das pessoas é o grande e maior patrimônio histórico e cultural e se 

abstrairmos isso, só nos restam ruínas a serem construídas e devidamente administradas” 

(PESSOA, 2016, p. 12). 

Essa íntima relação com a fé acarretou visitas, novenas, missas para o “pagamento” 

de promessas no lugar conhecido pelos cacimbenses de Cruzeirinho. A manifestação de fé a 

este lugar se deu depois da morte do menino Geraldo Silva da Conceição no ano de 1961, a 

criança tinha oito anos de idade. A mãe tinha falecido e ele passava muito tempo 
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perambulando pelas ruas, as pessoas da comunidade o alimentava, sua residência ficava no 

sítio São João. 

 

Imagem 07: Cruzeirinho do Menino Geraldo 

 
Fonte: Acervo pessoal (2021). 

 

Neste período ainda não existia o Programa de Nacional de Profilaxia da Raiva 

(PNPR) e entre as ações do programa está a vacinação antirrábica de felinos e caninos em 

todo o país, e era comum os cães apresentarem a doença conhecida como raiva.  Uma doença 

viral que não tem cura, entre os sintomas nos caninos está a agressividade, desorientação, 

salivação excessiva entre outros. A doença pode ser transmitida aos humanos por meio da 

mordida e as pessoas identificavam os animais contaminados como “cachorro doido”.  

No dia do acidente, que acarretou a morte do menino, em torno de dez pessoas do 

gênero masculino, armados com espingarda de cartucho estavam encurralando um cão para 

sacrificá-lo, posto que, apresentava os sintomas descritos e neste período a única medida a 

ser tomada era tirar a vida do animal. Ocorre, que no local onde o cão tentou esconder-se 

estavam alguns moradores da comunidade e crianças, entre estas o menino Geraldo. Os dez 

homens armados apontaram para matar o cão e um dos tiros atingiu por acidente o menino 

e resquícios de chumbo atingiu outras crianças que estavam no lugar. A comoção tomou 

conta dos moradores da comunidade e a senhora Maria Hilda Cunha, limpou o sangue do 

olho do menino e tentou animá-lo, chamando-o pelo nome.  

O destacamento policial foi acionado, no entanto o mais próximo ficava na cidade 

de Teixeira-PB, chagaram horas depois, ao anoitecer, a criança já havia entrado em óbito. 

Levado o corpo para perícia, com os exames realizados foi constatado a arma e a pessoas 

responsável pelo acidente, sendo a criança enterrada ali mesmo na cidade de Teixeira. 
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A memória dos moradores dá conta de que naquele mesmo ano foi colocada a cruz 

nas proximidades do lugar onde o menino morreu: 
 

Neste mesmo ano eu estava com um problema de saúde no estômago, tudo que comia 

expelia de volta, com dor na barriga. Fiz uma promessa, que se aquele menino tivesse em 

graça de Deus e eu ficasse boa do problema da minha barriga, eu iria no lugar onde ele 

morreu para colocar uma cruz, levar uma imagem de São Geraldo em procissão e ir todo 

dia dez do mês, [..] eu ficaria rezando a novena, enquanto eu viver. Ainda hoje rezo 

(Depoimento da senhora Maria Hilda da Cunha às autoras, em 01 de novembro de 2021). 

 

No lugar já foram celebradas muitas novenas e missas, e existem muitos objetos em 

agradecimento pelas graças atendidas. Inclusive, o senhor Ataíde Paulino que sofreu de 

paralisia nas duas pernas, seu pai fez a promessa, pedindo também a intercessão do menino 

pela cura do filho. Se ficasse curado construiria uma capelinha no lugar onde foi colocado a 

cruz, a promessas foi atendida. Outras promessas foram feitas, os moradores da cidade, hoje 

em dia costumam celebrar novenas, missas, acender velas no Cruzeirinho.  

Portanto, este lugar de práticas religiosas, faz parte da memória, da identidade, da 

história e do patrimônio cultural imaterial e material da cidade, dessarte, “[...] o patrimônio 

deve contribuir para revelar a identidade de cada um, graças ao espelho que ele fornece de se 

mesmo e ao contato que ele permite com o outro: o outro de um passado perdido e como 

que tornado selvagem; [...]” (PESSOA, 2009, p. 14). A fé que que faz parte da identidade dos 

cacimbenses é revelada a partir deste contato passado/presente permeado pela memória e 

pelas ações da população. 

 

DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. 

 

Depois da emancipação política e do estabelecimento territorial, Cacimbas conta 

com várias comunidades, são elas: São Gonçalo, Monteiro, São Sebastião, Serra Feia, Chã I 

e II, Aracati, Jardim, Retiro, Cipó, Flamengo, Fundamento de Cima, Fundamento de Baixo, 

Santana, Minador, Eugênia, Quina-Quina, São João, Lagoinha, Cedro, Ventania, Lagoa do 

Campo, Sítio Costa, Dois Umbuzeiros, Santa-fé, Olha d’água e Riacho de Areia. Algumas 

mais habitados, como o Distrito São Sebastião e outras com menos moradores e também 

apresentam patrimônio cultural. 

Conforme, os moradores locais as disputas comerciais e territoriais dentro da 

família Aurélio, deu origem a São Sebastião. A Comunidade Quilombola da Chã foi durante 

anos o centro econômico daquela região, especialmente na produção de algodão, mamona e 

sisal (agave). Esses primeiros moradores vieram do Rio Grande do Norte no início do século 

XX, essa comunidade tem aproximadamente de 100 a 150 anos de história como pontua a 

guia turística e líder comunitária Leandra Marques. Em aproximadamente 1925, Cícero 

Aurélio de Lima – pessoa influente economicamente – se instalou na comunidade e deu 

início ao desenvolvimento e expansão do território (Depoimento com José Galdino Neto às 

autoras, em 16 de janeiro de 2020). 

Na imagem que se segue observamos a prensa de algodão utilizada durante anos 

para beneficiar o algodão depois de colhido e comercializar. Este objeto, além de fazer parte 
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da história econômica e do patrimônio cultural material dos moradores da comunidade, 

comprova que a principal fonte de renda foi o algodão.  

 

Imagem 08: Prensa de algodão usada pela família Aurélio na década de 1920 

 
Fonte: Acervo pessoal (2020) 

 

O conhecimento desses lugares e objetos de memória que é identificado como 

patrimônio cultural é importante e merece um olhar atento no sentido da preservação. Neste 

sentido o patrimônio material das cidades pequenas também é digno de ser cuidado e não 

somente “[...] as cidades ditas ‘históricas’ ou determinados grupos de escola merecem 

preocupação quanto à preservação de seus testemunhos em lata acepção, [...] que não fica 

restrita exclusivamente aos organismos de proteção patrimonial. [...]” (PESSOA, 2012, p. 

135). A própria comunidade pode e deve se posicionar para cuidar e conservar o seu 

patrimônio cultural. 

Os relatos locais apontam para o rompimento entre os Aurélio e que deu origem a 

São Sebastião,  e tem esse nome devido a uma promessa ao santo, feita por moradores, para 

que protegesse a população da doença que por volta de 1920 estava assolando o mundo. 

Neste período, o mundo estava se recuperando da gripe espanhola, doença que causou uma 

pandemia e matou em torno de 35 mil pessoas no Brasil. Por isso, entendemos que se tratou 

desse vírus a doença que deu origem a promessa, uma vez que, foi a doença que causou medo 

e muitas mortes no mundo todo no período de 1918 a 1920. Deste modo, a promessa foi a 

seguinte: “[...] se essa doença não atingisse o povoado ele construiria uma capela e colocaria 

a imagem de São Sebastião [...]” (Depoimento de Iris do Céu Paz do Carmo às autoras, em 

16 de janeiro de 2020). A doença não atingiu a comunidade, que por sua vez cresceu e o 
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comércio que antes acontecia no Sítio Chã passou a acontecer na comunidade de São 

Sebastião até a atualidade.  

É no Distrito de São Sebastião que está localizada as comunidades quilombolas: 

Serra Feia, Aracati e Chã I e II. A Comunidade Quilombola da Serra Feia, certificada pela 

Fundação Palmares como Remanescentes de Quilombo em 27 de abril de 2009, o registro 

encontra-se localizado no livro de Cadastro Geral 011, sob o número 1.148, folha 164, nos 

termos do decreto supramencionado. As Comunidades Aracati, Chã I e II foram certificadas 

também pela Fundação Palmares como Comunidade Quilombola de Aracati e Chã I e II, 

localizadas no município de Cacimbas. Sendo o registro localizado no livro de Cadastro Geral 

016, sob o número 2.016, folha 035, nos termos do decreto supramencionado e da portaria 

interna da FCP número 98, de 26 de novembro de 2007. O documento de certificação foi 

assinado pelo diretor do Departamento de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro em 21 de 

outubro de 2013. 

A origem da Comunidade da Serra Feia data o ano de 1903 aproximadamente, 

quando um senhor de nome Zezinho (ficou conhecido como Zezinho da loca) fugiu da 

região dos Espinharas, onde trabalhou em regime de semiescravidão. E se escondeu na loca 

de pedra, onde morou durante anos. No final do século XIX o Brasil libertou seus escravos, 

e no início do século XX os libertos ainda não tinham um lugar para ficar e muitos com 

medo de voltarem a ser escravizados fugiam o mais longe possível de seus ex-senhores.  

Neste período, em 1886 a cidade de Teixeira contava com 100 escravos trabalhando 

na produção algodoeira, enquanto neste mesmo ano a cidade de Patos tinha 320 escravos 

trabalhando na pecuária. Portanto, é possível que Zezinho tenha vindo de Teixeira ou Patos. 

Na imagem abaixo está a loca, onde o senhor Zezinho se escondeu e morou durante anos e 

que deu origem a Comunidade Quilombola da Serra Feia. Na atualidade, a cada festividade 

em comemoração ao Dia da Consciência Negra, entre as atividades da festividade do dia, 

está a trilha para a Pedra da Loca. E por isso, este lugar também é apontado como patrimônio 

ambiental de Cacimbas. 

 

Imagem 09: Pedra da Loca 

 
Fonte: Acervo pessoa (2015) 
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Não somente patrimônio ambiental, nas Comunidades Quilombolas de Cacimbas 

também se encontra patrimônio cultural imaterial e material, no artesanato feito com fibra 

do sisal, nas danças e costumes. Visto que, depois que foram certificadas como Comunidade 

Quilombolas, todos os anos acontecem as festividades para refletir sobre o Dia da 

Consciência Negra no dia 20 de novembro. Cada ano a festa acontece em uma das 

comunidades, na ocasião os moradores, visitantes e convidados se reúnem para debater sobre 

a importância da cultura local, onde as pessoas assistem as apresentações de danças, 

exposição de artesanato, degustação de comidas típicas, apresentação de artistas locais, dentre 

outros.  

Portanto, “As pesquisas realizadas na esfera local também contribuem para 

compreendermos o modo como os processos, em âmbito nacional, influenciam, direta ou 

indiretamente, a conjuntura local/municipal. [...]” (SILVA, 2020, p. 119-120), uma vez que, 

os processos históricos nacionais, antes de serem vistos como tal, iniciaram na esfera local. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Realizar um estudo como este nos faz pensar em como está sendo útil para a 

preservação da história e do patrimônio cultural local, mapeado e identificado a partir da 

rememoração com a iniciativa dos alunos do segundo do ensino médio da Escola Estadual 

de Ensino Integral Gertrudes Leite. Conhecendo a própria história os cacimbenses têm a 

oportunidade de fortalecer seus laços identitários, de modo a cobrar políticas públicas da 

administração da cidade com o intuito de preservar, conservar o patrimônio cultural 

verificado. Este estudo possibilita a criação de um turismo de trilhas na cidade, criação de 

parque religioso e consequentemente desenvolvimento econômico. Os lugares “invisíveis” 

da cidade, os marcos de memória e história não tinham importância porque não eram 

conhecidos pela população, logo é possível pensar: 
 

[...] UMA PERCEPÇÃO DA CIDADE A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA, QUE POSSIBILITARIA QUE AQUELES SITUADOS NO PRESENTE 

SE APROPRIASSEM DO PASSADO E PUDESSEM CONSTRUIR SUAS PRÓPRIAS 

RELAÇÕES DE PERTENÇA AO LUGAR, QUE PUDESSEM OLHAR PARA O 

PATRIMÔNIO DE TODAS AS ÉPOCAS COMO MARCOS DE SUA HISTÓRIA. [...] 

SERIA POSSÍVEL AVANÇAR NO SENTIDO DE QUEBRAR UMA 

HIERARQUIZAÇÃO DE LUGARES, ENTRE OS DOTADOS DE HISTÓRIA E OS 

SEM HISTÓRIA, [...]. (PESSOA, 2012, P. 149.) 

 

Mesmo de pequeno porte, e localizada no sertão paraibano a “Veneza da Serra” tem 

seu patrimônio histórico e precisa ser conhecido pelos moradores do lugar. Sua cultura, 

festividades, a relação com a fé, monumentos, ruínas, ambientes naturais quando conhecidas 

deve desenvolver os laços de pertencimento. Uma ação que a ser desenvolvida é a educação 

patrimonial que acontecerá quando este conhecimento for levado para as salas de aula logo 

nas primeiras séries do ensino básico, dado que, é preciso demonstrar “[...] a importância da 

diversidade cultural como fundamental para o estabelecimento de identidade dos indivíduos, 
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como uma marca que identifica e que adquire sentido comum e compartilhado nas 

comunidades” (MELO, 2015, p. 94). 

O primeiro passo já foi dado no sentido de preservação do patrimônio cultural 

identificado pelos alunos, na última etapa do projeto de intervenção levamos um 

requerimento para a Câmara Municipal solicitando a criação de um projeto de lei para o 

reconhecimento no âmbito local “[...] dos lugares, ambientes, objetos e construções 

identificados como patrimônio cultural material, imaterial e ambiental da cidade de 

Cacimbas-PB [...]” (ALVES [projeto de lei 28/21], p. 1). Na oportunidade explicamos os 

objetivos, etapas e desenvolvimento do projeto e o requerimento foi aprovado por 

unanimidade. 

Portanto, propiciar a informação sobre a história de uma cidade é uma atitude voltada 

para aprender, se apropriar, fortalecer laços de identidade a partir do conhecimento e 

valorização da memória que “[...] exerce um poder incomensurável na construção de uma 

identidade de grupo, consagrando os elementos pelos quais os indivíduos se veem como 

pertencentes a determinado coletivo, muitas vezes em detrimento de outrem. [...]” 

(CARDOSO; VAINFAS, 2012, p. 25). Neste sentido, este estudo é relevante para a 

população deste munícipio, que a partir de então tem a oportunidade de entender os 

processos históricos, seu patrimônio e suas riquezas culturais. 
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INTRODUÇÃO 

 
Mas quando nada subsiste de um passado antigo, após a morte dos seres, após a 

destruição das coisas, apenas o cheiro e o sabor, mais frágeis, mas vivazes, mais 

imateriais, mais persistentes, mais fiéis permanecem ainda por muito tempo, como 

almas, a fazer-se lembrados, a espera sobre a ruína de todo o resto, a carregar sem 

vacilações sobre a sua gotinha quase impalpável o edifício imenso da memória. 

(PROUST, 1913, p.57) 

 

Este artigo tem o intuito de compreender, por meio de análise cultural, os valores 

implícitos presentes nos hábitos e costumes dos imigrantes, especialmente os alimentares, 

por ser o paladar um hábito que atua como referencial de identidade.    

Sabendo-se que a história da alimentação acompanha a própria história do homem, 

quando analisamos o homem pré-histórico, de um estilo de vida nômade, o qual se 

alimentava do que extraia da natureza, seja caça ou a recolecção de frutas disponíveis, até o 

esgotamento total dos produtos da área, e então a deixava para explorar outra região. Eram 

caçadores, pastores e coletores da natureza, sem se fixarem no ambiente. No caso de uma 

caça de grande porte, a presa era consumida no lugar do abate por toda a comunidade, devido 

às dificuldades de conservação e de transporte. 

No entanto, com a descoberta do fogo deu-se um grande salto na evolução humana, 

pois o homem primitivo iniciou o processo de elaboração do alimento para seu consumo, o 

que o diferenciou do animal que rasgava com seus dentes a carne de suas presas e a comia 

crua. O homem então, deixou de consumir as carnes e os legumes crus e passou a preparar 

o alimento de acordo com o seu gosto, com os ingredientes e os condimentos disponíveis, 

elaborando-o de diversas formas: cozido, assado ou guisado, como destacam os estudos de 

Claude Lévis Strauss em seu livro: “Do cru ao cozido.” Porém, a descoberta do fogo 

despertou no homem primitivo o sabor dos alimentos, o gosto que a comida preparada 

oferecia, como a sopa, o primeiro prato elaborado, ao aproveitar a fervura da água e nela 

colocar os legumes e verduras preferidos numa verdadeira transformação do paladar.  

Deste modo, ao selecionar, preparar e condimentar o alimento, segundo as escolhas 

feitas, o seu gosto e atendendo ao paladar o homem fez do alimento, cultura, ou seja, a 

expressão do gosto e a representação de um lugar, de um grupo, de uma região. 

Outro fator importante que contribuiu para o enriquecimento da alimentação 

ocorreu quando o homem se fixou no território para atuar com a domesticação de animais, 

bem como a agricultura caseira, a criação de hortas que substituíram a coleta de alimentos da 

natureza para o consumo. Para conseguir produtos de qualidade e em abundância, o homem 

passou a observar a natureza, o clima, os ciclos, as fases da Lua, os rios e a vegetação, aspectos 
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determinantes na produção agrícola, propiciando variedade de ingredientes para a 

alimentação do grupo. Nesse sentido, tornou-se sedentário e permaneceu no território 

ocupado, a espera da produção e da colheita segundo o tempo de cada produto, 

abandonando a vida nômade que levavam até então.  

 Ademais, sentiram necessidade de criar utensílios para facilitar e agilizar o processo 

de preparo e cozimento dos alimentos, como as panelas para uso no fogo, assim como os 

que serviriam para o armazenamento dos grãos e dos condimentos, incluindo o também os 

que seriam utilizados para servir. Eram utensílios rudimentares feitos, geralmente com 

materiais encontrados no próprio ambiente, como a pedra, o barro, madeira e posteriormente 

de metais, os quais foram de fundamental importância na tarefa de cozinhar.  

Desde então, a cozinha adquire status de cultura, traz consigo o passado histórico, as 

colonizações ou domínios que introduziram os hábitos e costumes aos territórios e por lá 

permanecerem por muitos anos deixando suas marcas. Como exemplo, os mouros que 

habitaram e dominaram a Espanha por mais de sete séculos, mais especificamente no 

território denominado Al-Andaluz, hoje denominado Andaluzia, introduziram sua cozinha, 

seus ingredientes como as amêndoas, nozes e avelãs, o mel, a doçaria, a massa folhada e os 

cítricos, que mesmo passado tanto tempo permanecem na tradição da região.  

As preferências por eles incorporadas a alimentação, tornaram-se expressão do seu 

gosto e por tanto, simbolizaram a própria cultura, pelo uso de um sistema de disposições 

duráveis e lhe confere uma definição mais complexa e dialética: “neste sentido a cozinha 

como um processo de civilização, tenta integrar os alimentos silvestres em cultura e ao 

modificá-los atua como mediador entre a Natureza, Cultura, Sociedade e o Universo”. 

(BOURDIEU, 1989, p.137) 

Segundo Poulain (2004. p. 285): “A alimentação tem uma função estruturante da 

organização social de um grupo humano. Quer se trate de atividades de produção, de 

distribuição, de preparação, de consumo, ela é um objeto crucial do saber 

socioantropológico”. Assim, a alimentação demonstra as crenças, costumes e valores dos 

grupos sociais. 

Por ser a comida uma representação da cultura de um lugar, resultante da escolha dos 

alimentos e procedimentos e preparada segundo o paladar dos comensais, pode ser 

considerada como “a cultura no prato”. A análise do que se come, como se come, onde se 

come, revela a procedência, a religião (exclui certos alimentos) e até mesmo a idade do 

comensal.  

A alimentação expressa não só o aspecto nutricional e fisiológico, para saciar a fome, 

mas expressa também o valor simbólico da cultura, seus hábitos e costumes. Conforme 

Cánovas (2009. p.520) “há uma estreita e complexa relação entre os espaços de vida 

comunitária e a identidade cultural que se anseia preservar através deles, pela manutenção de 

mecanismos capazes de manter viva a memória coletiva do grupo.”   

Vale ressaltar, que a cozinha é regional, uma vez que é preparada com ingredientes 

abundantes no lugar, que dependem das condições atmosféricas, do clima, do relevo e ainda 

da vegetação nativa e dos cultivos, os quais fornecem os ingredientes para a culinária local. 

Exemplificando, a cozinha mineira, por estar em uma região onde predomina o gado leiteiro, 



105 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

produz uma diversidade de queijos e laticínios, bem como a doçaria de frutas locais como a 

goiaba, mamão e outras. Igualmente, a criação dos suínos predomina, cuja carne faz parte 

dos pratos típicos, como o leitão pururuca, o pernil e as costelinhas, acompanhados de arroz 

com feijão, tutu à mineira, farofa de farinha de mandioca ou de milho e a couve considerados 

como identificadores dessa cultura. Assim como o pequi é empregado em pratos de arroz ou 

mesmo em compotas por ser um fruto característico do planalto, ingrediente abundante da 

região. 

Graças aos estudos culturais, as pesquisas relacionadas com a alimentação que até 

então, eram restritas da biologia, voltadas para a segurança alimentar ou ao valor nutricional 

dos alimentos, ou a fitoterapia para o uso medicinal, e outras áreas como a economia, 

preocupada com o mercado, transporte e armazenamento dos produtos, se expandiram a 

outras áreas como a antropologia, história e a sociologia. Pela análise cultural dos grupos 

sociais, os condicionamentos e referenciais de identidade se tornaram objeto de estudos.  

Pelo prisma da sociologia, as pessoas carregam suas práticas e costumes, entre eles 

os alimentares, seus procedimentos culinários e a condimentação própria. Em se tratando de 

emigração, a força dos costumes adquiridos na infância, quando se processava a formação 

do gosto, os hábitos alimentares foram conservados, suas particularidades e são os últimos a 

desaparecer. Segundo Poulain (2004, p. 166) “A sociologia dos deslocamentos considera a 

alimentação como um elemento central da construção das identidades e constata que os 

particularismos alimentares estão entre os últimos traços diacríticos a desaparecer.”  

O conceito de habitus1, desenvolvido por Pierre Bourdieu, por meio da sociologia 

estruturalista, apresenta as marcas sociais do indivíduo, os símbolos, as crenças, os gostos, 

funcionando como a mediação entre a estrutura e a prática. Cada sujeito vivenciaria uma série 

de experiências, em função de sua posição nas estruturas sociais, que orientariam suas ações 

desde então, o chamado habitus o produto da incorporação dessas estruturas.  

Com o passar do tempo, as condições sociais dos indivíduos vão se modificando, a 

estilo de vida vai mudando e como resultado o habitus também se modifica, com a 

incorporação de novos costumes, a inserção de alimentos em sua prática diária inclusive 

abandonando o uso de determinados alimentos, não mais são encontrados no mercado e 

foram substituídos.  

Numa análise mais atenta dos símbolos e da linguagem transmitida através da 

alimentação é possível compreender a cultura e perceber os valores nela implícitos, os quais 

foram passados empiricamente para cada geração. 

Na atualidade, com o aumento das migrações humanas, outros atores fazem parte 

desse processo, como os refugiados, os exilados que deixam seus países em uma emigração 

forçada, involuntária impulsionados por diversos motivos que abrangem questões políticas, 

religiosas, sociais e econômicas.  

Ao se deslocarem para outros países, esses atores levam consigo seus hábitos e 

costumes impregnados em seu agir, suas práticas alimentares e sua cultura. Conforme Maciel 

 
1 A palavra habitus do latim, originou-se da filosofia escolástica, para designar uma qualidade estável e difícil de ser removida, 
que determina o modo de ser, o caráter, que condiciona o gosto e o comportamento. 
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e Teixeira, (1996, p.35) “Os imigrantes trazem na bagagem plantas, animais, temperos, 

também preferências, interdições e prescrições, associações e exclusões que confrontados 

com os costumes locais dão origem a uma cozinha que leva ingredientes marcantes do sabor 

de sua origem.” Ocorre uma transformação do gosto à medida que essa culinária encontra 

no país de acolhimento, as singularidades dos temperos locais e a diversidade dos sabores. 

Em caso de emigração, após o período de estranhamentos, adaptações, substituições, 

se realiza a desconstrução e reconstrução das práticas alimentares, o emigrante se utiliza de 

uma mescla de ingredientes ao alcance, pois o acesso aos ingredientes importados, como o 

azeite de olivas, produto de importação tornava-se quase impossível de ser adquirido pelo 

preço, num primeiro momento. As dificuldades em encontrar à venda no mercado os 

ingredientes para seus pratos, fez com que os japoneses começassem a produzir os próprios 

condimentos como shoyo, molho de soja, o tofu para a sopa, a bolacha sembei e o missô, que 

era vendida aos colonos por aqueles que dominavam a técnica de produção. 

Após passarem pelo processo de adaptação, os imigrantes reformulam a estrutura 

introjetada, o seu habitus ao experimentar novos sabores contidos nos pratos do lugar, e 

assim, os hábitos alimentares são recriados com o acréscimo ou substituição de ingredientes 

pelos disponíveis e sofre modificações. No entanto, a sua herança cultural, seu heritage, 

permanecerá como seu patrimônio cultural imaterial para sempre.  

Desta forma, reconstituindo os processos dinâmicos e heterogêneos da imigração, na 

mescla dos costumes próprios de cada cultura imigrante, pela socialização dos pratos, os 

costumes se dissimilaram entre as diversas famílias. Era graças ao preparo e ao consumo das 

refeições, que a identidade se afirmava diariamente de maneira privilegiada, pois os hábitos 

culinários são os que mais resistem à aculturação. “Nas vilas operárias de Lorena onde se 

misturavam várias nacionalidades, à noite cheiros de cozinha mais personalizados do que a 

carteira de identidade renascem e se espalham pelas ruas”, conforme Ariès. (2001) Por meio 

do aroma que emana das cozinhas se pode identificar o gosto e a origem das familias, como 

o molho de tomates com manjericão ou orégano que acompanha as massas italianas ou 

mesmo o alho frito em azeite das cozinhas ibéricas.  

Por ser dinâmica, em ambiente multicultural, a gastronomia sofre influência das 

demais construções dos pratos de outras culturas, não só pelo aroma, como pelo sabor, pois 

entre vizinhas ocorria a oferta de pratos e uma boa explicação do modo de preparar.   

Esse processo inclui os hábitos em geral e a cozinha em particular, que por influência 

da multiculturalidade, tornou necessário reconstruir seus costumes, adaptando-os à realidade 

encontrada. Bazan (1988. p.128) sintetizou numa frase: “Cada época da história modifica o 

que se põe no fogão e cada povo come segundo sua alma, antes talvez que segundo seu 

estômago.”  

As identidades vão se formando a partir das relações estabelecidas no lugar de 

origem, e tornam esse lugar uma memória do vivido, sentido e experimentado. “A identidade 

torna-se uma ‘celebração móvel’ formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam.” (HALL, 2003. P. 78) Considerando que a identidade cultural se encontra 
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intrinsicamente ligada à memória, as particularidades da alimentação são elementos essenciais 

da identidade de um grupo, coletiva e individualmente. 

Conforme Anderson (apud HALL, 2000, p.50), “O conceito de identidade implica 

em pertencer a uma identidade nacional, que é uma comunidade imaginada, ou seja, ela é 

construída e inventada”. Nessa linha, Hobsbawn e Ranger (2008, p. 9) apresentam o conceito 

sobre a “tradição inventada” apontam para a necessidade que tem o emigrante de manter a 

seus hábitos e costumes, fator que leva a criar pratos representativos do lugar imaginado. 

Assim, tanto na memória individual como na coletiva, permanecem vivos lugares e 

pessoas, que passados muitos anos foram transformados ou que já não existem mais; no 

entanto são de grande importância por estarem ligados à ancestralidade, permanecendo 

como fator identitário, étnico, regional ou religioso, com o sentido de pertença, ou 

pertencimento ao lugar. 

Em metrópoles como São Paulo, no início do século passado, ao acolher os 

imigrantes de diversos países que vinham em busca de emprego, houve uma mescla de 

costumes e tradições culinárias mantidas e compartilhadas entre eles, e tornaram a cidade um 

lugar ímpar no Brasil, pela variedade de oferta em restaurantes de cozinha étnica. 

Algumas vezes, em caso de imigração, a cozinha funciona como fator de resistência 

como se fosse em uma recusa em assimilar hábitos diferentes daqueles adquiridos em sua 

infância em sua cidade de origem. “Por isso também, faz parte da cultura de resistência o 

resgate da lembrança, que alimenta o sentimento do tempo e o desejo de sobreviver.” (BOSI, 

1999 p. 366) 

A rejeição de um prato ou de um ingrediente que não pertença ao elenco daqueles 

que compõem o seu gosto, e que faça parte do seu hábito alimentar - pode ser resultante do 

desconhecimento do sabor. Assim, a feijoada à princípio, pode parecer um prato 

desconhecido, preparado com feijão preto e com partes de carne de porco, causando repulsa 

em pessoas que apresentam paladar diferente. É possível associar o paladar de cada pessoa 

que frequenta pela primeira vez um restaurante japonês, por exemplo, e depara-se com o 

costume de comer peixes crus, molho de soja ou arroz envolto em algas marinhas, de 

princípio causando repulsa. Os sabores devem ser “acostumados” ao paladar até que se 

introduzam no gosto e passem a ser saboreados, e a rejeição perdurará ou não, após a 

experiência do novo sabor, por pelo menos três vezes.  

No entanto, além da cozinha, o uso do idioma pode ser igualmente considerado 

como resistência em aderir o linguajar local numa prova de identidade de sua origem, seja 

como sotaque ou, no caso do espanhol, o designado portunhol, mesclando os dois idiomas, 

muitas vezes incompreensível.  

Portanto, a multiculturalidade do país formou-se pela variedade cultural de seu 

território imenso acrescido pelas diversas culturas de migrantes e emigrantes que escolheram 

o país para sua morada. “Construir para si mesmas um universo simbólico – num processo 

que pode ser amplificado para a própria compreensão de uma identidade brasileira composta 

justamente por esta soma de identidades plurais.” (HECK, BELLUZO, 1999, p.13) 

Acrescentando que a cozinha brasileira tem sua origem indígena, africana e europeia, 

diversificada pela disposição de clima e vegetação em um país de dimensões continentais. 
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COZINHA ÉTNICA COMO MEMÓRIA 

 

A cozinha étnica pode representar um grupo social, revelar a memória, os costumes, 

o habitus desse grupo, por fazer parte de seu patrimônio cultural, bem como sua herança 

cultural perpetuada em seus costumes. Igualmente, revela o gosto e as aversões pelo 

desconhecimento do sabor, ignorado até então. A cozinha é também comunicação - através 

de preferências e aversões as pessoas comunicam sua identidade, elas se reconhecem - e 

quando emigram a levam consigo reforçando seu sentido de pertencimento ao lugar que 

deixaram.  

Brillat-Savarin apresentou ao mundo em 1826 um importante estudo sobre a alimentação, e 

na introdução apresenta uma frase eternizada: “Diga-me o que comes e te direi quem és”, 

revelando que o gosto expõe não só a origem como o grupo social que a pessoa pertença. 

Ela também oferece importante aporte aos estudos culturais por revelar gostos e costumes. 

Principalmente pelos sabores e aromas próprios, a cozinha étnica testemunha que o 

passado não se perdeu, mas está vivo e acompanharão o emigrante por toda a vida, nas 

memórias por eles evocadas que impregnam o ambiente doméstico. 

A alimentação é antes de tudo, memória e atua no imaginário de cada pessoa, por 

estar associada aos sentidos: o aroma, a visão, o paladar e até a audição. São sensações 

indeléveis na memória que dificilmente serão apagadas, permanecendo gravadas e revividas 

sempre que possível, pois proporcionam aconchego aos que podem dela desfrutar. A 

identidade se alimenta das tradições culinárias. 

Os pratos oferecidos pelo lar de infância, momento da formação do gosto preparados 

na cozinha materna, considerada a cozinha de afeto ficarão marcados para sempre na mente 

de cada pessoa. Quem não se recorda de um prato feito por sua mãe de aroma característico, 

de um bolo ou de um pão caseiro recém assado que impregnava a casa?  

Encontramos em um relato de Proust (1913. p. 3) uma memória inesquecível, o sabor 

das madeleines servidas no chá da tarde por sua tia. 
 

E logo que reconheci o gosto do pedaço da madeleine mergulhado no chá que me dava 

minha tia (embora não soubesse ainda e devesse deixar para bem mais tarde a descoberta 

de porque essa lembrança me fazia tão feliz), logo a velha casa cinzenta que dava para a 

rua, onde estava o quarto dela, veio como um cenário de teatro se colar ao pequeno 

pavilhão, que dava para o jardim, construído pela família nos fundos. 

 

Em seu momento máximo, o ápice do filme Ratatouille, é representado no momento 

no qual o personagem deve apresentar um prato especial a um rigoroso examinador, a fim 

de conseguir o prêmio e o posto de cozinheiro de um grande restaurante em Paris. 

Imediatamente ele se recorda de um prato caseiro do cotidiano da família e que ficou 

marcado em sua memória, preparado por sua mãe utilizando os legumes e verduras existentes 

na geladeira, o qual exalava um perfume inesquecível quando adentrava a cozinha, o 

Ratatouille.  
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Ao prová-lo o examinador imediatamente se recorda do prato simples, presente à sua 

mesa no lar de infância preparado por sua mãe, e sentindo o sabor da cozinha de afeto 

gravado em sua memória, decide dar o prêmio ao cozinheiro que lhe proporcionou um 

momento de aconchego, de volta ao sabor eternizado. Daí a importância da memória 

gustativa, a que permanece por toda a vida e que fez com que ele visualizasse a sua própria 

imagem, a de um menino saboreando com muito gosto o prato caseiro preparado por sua 

mãe, e o levou até aquele instante mágico. 

Mas, os exemplos de memória afetiva estão relatados também em Vidal e os seus 

(MORIN.1994. p. 432), na citação do personagem: “Sim, fixei um pé, mantenho um pé na 

sociedade francesa, mas outro na Itália, na Espanha, no Oriente, na errância, sempre 

alhures...” o que comprova a memória dos sabores marcadas indelevelmente em cada 

migrante. 

Ao deixar a Espanha, os “sefarditas” mantiveram um prato de memória, o pastellico 

de Salonica, um pastelão de queijo assado no forno caseiro, e em versão individual, chamado 

borekita, consumida não só por judeus, mas pelos cristãos e pela etnia dos Balcãs, que na 

América recebeu o nome de empanada. Foi o prato indelevelmente marcado do período de 

vida na Espanha, levado pelos emigrantes para outros países nos quais foram morar, e que 

estão presentes em reuniões familiares e nas festas.  

Conforme Ariès (2001, p. 460) “cada prato é instrumento de memória do passado, 

do sagrado. A mesa é um lugar pedagógico e a cozinha um lugar de reelaboração da história.” 

Assim como se recebe dos ancestrais as tradições alimentares, ela pode ser transmitida aos 

descendentes. 

A gastronomia ou a cozinha étnica foi classificada oficialmente como nona arte e 

admitida no tradicional salão de outono de Paris, no início do século XX, conforme destaca 

Frieiro (1982 p. 23); tanto que em 1939, Sampaio deu título ao seu livro de “Gastronomia a 

nona arte.” 

Enquanto a gastronomia envolve os prazeres à mesa, a cozinha representa o 

aprimoramento da alimentação, segundo Revel, (1996, p. 42) quando diz: “A cozinha é o 

aperfeiçoamento da alimentação e a gastronomia é o aperfeiçoamento da cozinha.” A 

gastronomia mantém uma conivência com a paisagem e o meio ambiente social, compõe um 

quadro que a memória registra e que está ligado ao apelo das sensações já conhecidas pelo 

paladar. 

 

A COMIDA DAS FESTAS  

 

Vale destacar as diversas festas que ocorrem durante o ano todo, seja em família ou 

em eventos sociais, as quais apresentam os pratos elaborados com esmero e com 

apresentação impecável, exatamente para despertar nos comensais a vontade de saborear 

recordando-se de momentos especiais. Trata-se de uma comida que identifica, preparada 

especialmente para o evento e apresentada no momento mais esperado pelos participantes 

aquela que desperta o reencontro com o seu gosto e com os sabores. La fiesta es tiempo de 

excepción, a su paso deben cambiar el ritmo cotidiano de las comidas, su tipología y desde luego, la cantidad. 
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Del desayuno a la cena cada ingesta tiene sus ritos y sus horas, frente a otras estaciones y otras celebraciones. 

(TURMO, et al. 2007, p.35) Desta forma, os costumes e os valores contidos na alimentação 

são transmitidos e perpetuados pelas novas gerações, para que permanecessem nas práticas 

de suas festas. 

Os pratos de memória da terra deixada, a cozinha de afeto recorda os tempos de 

infância, preparados no dia a dia, no cotidiano que embora corriqueiros são os que ficaram 

marcados na memória e diferem daqueles preparados nas festas e eventos das sociedades 

regionais, pelas mãos de senhoras imigrantes, mais elaborados e com melhor apresentação 

recordam o país imaginado.  

Nas associações regionais espanholas organizadas na cidade de acolhida desde a 

chegada dos primeiros imigrantes, no período denominado imigração massiva, a cozinha 

étnica sempre foi o momento mais esperado nas festas e comemorações. Nos convites para 

os eventos se destacava o prato de memória da cozinha regional – a empanada galega ou a 

fabada asturiana – ou mesmo o prato que representa a Espanha na gastronomia praticada em 

restaurantes de cozinha étnica de cultura espanhola – a paella. 

Como exemplo de cozinha regional, nos povoados ou vilas onde nasceram os 

imigrantes espanhóis, as festas eram preparadas em diversas ocasiões como na colheita, na 

matança do porco, nas tradicionais “Feiras” realizadas anualmente, onde além de mágicos, 

vendas de roupas, tecidos, animais, vacas, porcos, galinhas, as barracas mais concorridas eram 

as de comidas. Inclusive os concursos realizados eram baseados em pratos regionais 

andaluzes, como as migas, as croquetas de jamón ou gazpacho. A premiação para as melhores 

cozinheiras locais, incluía utensílios relacionados à cozinha, tais como: frigideiras, jogos de 

facas ou formas para elaboração do queijo. 

Vale destacar o povo judeu que desde o êxodo do Egito sofreu perseguições 

constantes, deixou seu território e peregrinou por diversos continentes, países e cidades 

numa emigração forçada convivendo com culturas, diferentes das suas, fato este que não 

alterou em nada a manutenção de seus costumes e tradições milenares, pois não 

abandonaram seus hábitos e seguiram a liturgia e os ritos dos diversos eventos do seu 

calendário como: Dia do Perdão ou Yom Kippur; Páscoa ou Pessach; O Ano Novo Judaico ou 

Rosh Hashanah, Festa dos Tabernáculos ou Sucot, entre outras.   

O ponto alto das comemorações judaicas feitas em famílias, se dá à mesa por meio 

dos pratos de memória feitos com mel, frutos secos, recordações do passado histórico vivido 

por seus ancestrais e mantidos de geração a geração. Os relatos apresentam uma verdadeira 

aula de história à nova geração ao explicar o porquê da presença de cada ingrediente e de 

cada prato elaborado, baseado na história vivida, ao passado do povo transmitindo a nova 

geração pelas tradições que vem de muitos séculos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos referentes à alimentação são relativamente recentes, uma vez que 

surgiram com a amplitude propiciada pelos estudos culturais e o detalhamento do patrimônio 
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cultural não só composto de documentos e monumentos, mas também considerando a 

cultura imaterial que incluiu a gastronomia.  

Muitas vezes o afastamento do lugar onde viveu desperta no indivíduo o desejo de 

voltar a provar os sabores, a comida de sua infância, de seu bairro ou cidade, e que poderá 

encontrar em reuniões familiares ou nas associações regionais de sua origem. 

Mesmo passados muitos anos e com a ausência do ambiente vivido, os costumes e 

os hábitos alimentares preparados por mãos femininas, quase sempre a mãe, a comida como 

uma herança cultural, como heritage, permanecerá como um patrimônio cultural, um hábito 

arraigado. 

Mas, o advento do turismo requeria um prato que representasse o país para oferecer 

nos cardápios, e cada país definiu seu prato, e na Espanha a paella ganhou contornos de prato 

típico espanhol colorido e perfumado pelo açafrão quando foi apresentada nos restaurantes 

de cozinha étnica, por oferecer cores vibrantes, o sabor do arroz e azeite, de verduras, frutos 

do mar ou carnes em restaurantes modernos.   

O patrimônio cultural gastronômico de um país computa a somatória de todas as 

cozinhas praticadas em seu território, a cozinha de suas diversas regiões, tornando difícil 

destacar-se um prato como nacional, uma vez que a cozinha é essencialmente regional. O 

prato diário das cozinhas espanholas é o cozido, principalmente no inverno feito com 

ingredientes abundantes no local, ou a carne de porco, os peixes, a batata e os ovos, que 

compõem suas tortilhas.  

Geralmente preparada em dias especiais de encontro familiar, a paella representa uma 

comemoração, como o churrasco ou a feijoada é para o brasileiro.  

Nos restaurantes de grandes cidades como São Paulo predomina a cozinha italiana 

por seus ingredientes água e farinha de trigo, para as pizzas e as massas serem mais 

econômicos e mesmo porque entraram no gosto da população e aparecem em quase todas 

as mesas dos paulistanos, como hegemonia. Mas, outras cozinhas como a árabe, a japonesa, 

hoje em alta no mundo todo, a chinesa, aparecem em grande número, assim como os 

restaurantes de carnes uruguaias e argentinas, onde o gado pasta em regiões planas, os 

pampas semelhantes aos do Rio Grande do Sul, e produzem carne saborosa e macia, 

principalmente aos apreciadores de churrascos, são as mais procuradas nos dias de hoje. 

O pastel de diversos recheios vendidos nas feiras livres da cidade de São Paulo e nas 

pastelarias de bairro, já se tornaram um quitute muito procurado, não só pelos moradores da 

cidade como os que a visitam, e podem ser considerados como um prato típico da cidade.  

Mais recentemente pela intermediação do turismo há a oferta de roteiros de viagem, 

nacionais e internacionais, aos que desejam saborear as cozinhas étnicas a chamada cozinha 

gourmet e degustar seus pratos de memória, guardados que foram por representar um lugar, 

um evento ou uma situação que mesmo passados muitos anos são revividos.  

Do mesmo modo os souvenirs, as lembranças que se levam das viagens realizadas, 

muitas vezes são substituídos os chaveiros, pins de geladeira, pinturas e bibelôs por itens da 

gastronomia local, como os biscoitos, os doces e bolos caseiros, para que não só o viajante, 

mas até mesmo quem não viajou possa saborear os quitutes do lugar. 
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Está provado que cada cidade ou bairro “criou” o seu prato marcante, ofertado aos 

que visitam a oportunidade de prová-los somente nos seus locais de origem, pois são 

característicos e representativos. A presença dos sabores do lugar permanece por muito 

tempo na memória, e a modernidade fez deles um fator de entradas e de recursos aos 

habitantes que ainda mantem os hábitos alimentares ou mesmo aqueles que “criam” um 

prato para representar o lugar, numa tradição inventada. 

Está, pois, no aroma, no sabor, na visão do prato, o qual como uma pintura pode ser 

considerado uma obra de arte, a culinária é possuidora de um valor simbólico do alimento, 

pertence a cultura imaterial pois não permanece presente como um monumento e sim 

desaparece após ser consumida. 

A cozinha étnica atua como uma representação do país ou cidade de origem, uma 

vez que além de acolhimento, ela comunica, é memória e identifica por ser patrimônio 

cultural imaterial de um grupo de imigrantes os quais vivem distantes de suas raízes, mas 

delas não se esquecem. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

A história da educação das comunidades rurais de Caxias do Sul, entre o final da 

década de 1940 e início da década de 1950, contou com diferentes iniciativas para popularizar 

a cultura no meio rural. Nesse sentido, uma “personagem” do ensino desse município, a 

diretora de instrução pública – professora Ester Troian Benvenutti, teve uma atuação 

determinante para a promoção de políticas educativas que visavam mudanças em hábitos, 

comportamentos e nas práticas dos sujeitos que viviam no entorno das escolas rurais.  O 

objetivo, desta investigação, consiste em investigar as contribuições de Ester, junto ao campo 

da educação, de modo especial, na área rural, analisando de que modo as atividades propostas 

e desenvolvidas mobilizavam mudanças nas comunidades rurais, e sob quais influências o 

ensino nesse município era gerido. 

Para tanto, analisou-se as representações disseminadas por intermédio do Despertar, 

buscando-se conhecer a trajetória da professora Ester. Visando compreender como as 

representações construídas sobre a docente influenciaram a sua caminhada profissional e, 

também, cooperaram para o estabelecimento de uma relação consistente tanto com a 

comunidade rural. Neste contexto, conjugou-se os conceitos tais como o de representações, 

pois em concordância com Chartier (1991), o esforço em decifrar as sociedades de forma a 

penetrar no interior de suas relações, de seus fatos, de relatos de vida, e das práticas 

compartilhadas e características delas, passa por analisar as representações, que segundo ele, 

dão sentido ao mundo de cada indivíduo, e,  por isso, suas práticas estão imersas em 

simbologias.   

Para Pesavento (2006, p. 49), “representações são presentificações de uma ausência, 

onde representante e representado guardam entre si relações de aproximação e 

distanciamento”.  Desse modo, compreender se a docente fora instituída como uma espécie 

de representante e, assim, teve um acesso facilitado para propor e realizar ações que 

favoreciam o aceite a novas ou diferentes informações que adentravam no contexto desses 

grupos e, posteriormente, em suas práticas e na apropriação de novas condutas, hábitos e 

comportamentos que se desejava inculcar.  
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Desse modo, acredita-se, ainda, que dinâmicas sociais possam ter sido influenciadas, 

ou apoiadas, pela professora, considerando-se as relações de gênero e os papéis ocupados, 

por vezes de forma precursora, à frente de funções junto aos órgãos públicos caxiense. 

Portanto, olhar para a história de Ester Troian Benvenutti é reconhecer aspectos de sua 

trajetória que possam mostrar, sobre outras perspectivas, elementos da história da educação 

dessa região do sul do país.  

No que se refere aos procedimentos metodológicos adotados, foi desenvolvida a 

análise documental histórica sobre diferentes fontes, como relatórios da administração 

municipal, transcrições de entrevistas, legislação municipal; e, de modo especial, realizou-se 

a análise de 53 edições do jornal Despertar. Para a organização das evidências que surgiam, 

particularmente falando do jornal, utilizou-se o suporte do software Excel para a sistematização 

de categorias que emergiam durante a análise das diferentes edições. Esse trabalho 

possibilitou reconhecer uma série de assuntos que se entrecruzavam e, também, verificar a 

recorrência de determinados temas, o que cooperou para o entendimento de que 

possivelmente havia influências de ideologias que permeavam o campo da educação em nível 

nacional, e que eram reproduzidas por dispositivos pedagógicos utilizados no contexto das 

escolas rurais caxienses.  

A fim de reverberar as conjecturas feitas anteriormente, e cooperar com a trajetória 

do estudo, objetivou-se analisar como as representações construídas acerca da “personagem” 

Ester Troian Benvenutti cooperaram para o delineamento de sua trajetória profissional e, de 

que modo, a sua atuação junto ao ensino e a outras frentes da sociedade caxiense, cooperaram 

para uma cultura escolar e para a inserção de práticas que foram inseridas à cultura das 

comunidades rurais.  

 

ESTER TROIAN BENVENUTTI: A MULHER À FRENTE DAS ESCOLAS RURAIS 

DE CAXIAS DO SUL 

 

Como dito anteriormente, esta proposta de estudo emergiu da pesquisa de mestrado, 

quando o nome de Ester Troian Benvenutti surgiu a partir da análise dos documentos. A 

recorrência do nome da docente associado a ações destacadas na sociedade, e à frente de 

propostas que evidenciavam uma certa ousadia ao inserir culturas diferentes das praticadas 

em determinadas regiões da cidade; além da sua eleição como a primeira mulher a representar 

a comunidade junto ao legislativo caxiense, foram alguns aspectos que motivaram o estudo.  

À vista disso, a perspectiva de empreender uma investigação que revele as facetas de 

uma possível protagonista da história da educação nesta cidade. A narrativa de uma 

experiência individual que, em consonância com Alberti (2000) possa ser importante e 

significativa para o entendimento do passado, uma vez que tenha a possibilidade de revelar 

uma experiência coletiva.  Uma construção acerca de uma personalidade da área da educação, 

pode-se considerar assim, já que a sua trajetória fora reconhecida com honrarias em algumas 

instâncias sociais - foi condecorada com a Medalha Caxias do Sul, e foi destaque em 

"assistência social" por três anos consecutivos, 1964, 1965 e 1966, em pesquisas de opinião 

pública realizadas pelas emissoras de rádio local (MACHADO; AGUZZOLI, 2005, p. 52). 
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Mas, sobremaneira, o interesse em percorrer fatos de uma trajetória que se cruza com a 

história da educação desta localidade.  

A trajetória de vida de Ester começou em 16 de maio de 1916, quando nasceu na 

localidade do interior de Caxias do Sul, Travessão Cremona - Ana Rech. Seus pais, Francisco 

Troian e Angelina Corso Troian, eram descendentes de imigrantes italianos, que trabalhavam 

como agricultores. A família do pai, vinda da Itália para o Brasil, dedicou-se à agricultura e, 

também, atuaram no segmento de artefatos de couro; o avô materno dedicou-se à indústria 

e ao comércio, especialmente no ramo de madeiras (BENVENUTTI, 1983, p. 1).  

Ester foi alfabetizada na Escola Mixta Estadual de Ana Rech; fez o curso primário, 

no Colégio Elementar de Caxias do Sul (MACHADO; AGUZZOLI, 2005, p. 50). De forma 

precoce, ainda aos 13 anos de idade, iniciou suas atribuições como docente.  

Além do esforço para a construção de novos espaços escolares, a professora foi 

responsável pela inserção de práticas que valorizavam manifestações culturais, tais como, o 

teatro, com a instalação de palco na escola General Daltro Filho. Outras ações evidenciam a 

influência de ideias que eram trabalhadas por movimentos políticos, como por exemplo, o 

nacionalismo brasileiro, materializadas em artefatos que representavam a nação, e em rituais 

que reforçavam os sentimentos de civismo e patriotismo, como o hasteamento da primeira 

bandeira nacional no interior do município. A bandeira que serviu para este fim foi 

confeccionada pela própria Ester com o auxílio de sua mãe. Soma-se a isso, o esforço para a 

inserção de uniforme para os alunos das escolas rurais, iniciando-se com a Escola General 

Daltro Filho (MACHADO; AGUZZOLI, 2005). 

 

Figura 1: Foto do Studio Geremia. Ester com a mãe Angelina Troain 

 
Fonte: Studio Geremia, (1930). 
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Evocando novamente o percurso de formação escolar, em 1941, para completar o 

curso de docente e garantir a frequência na Escola Complementar, a professora foi 

transferida para Caxias, período em que começou a trabalhar na Inspetoria Escolar da 

Prefeitura. No ano seguinte, prestou concurso e ingressou no magistério estadual, 

classificando-se em primeiro lugar, o que possibilitou o direito de escolher o local de atuação, 

o curso primário da Escola Complementar em Caxias do Sul (MACHADO; AGUZZOLI, 

2005, p. 50). Em 1942, com a abertura de concurso para orientadores do ensino municipal, 

para dar assistência pedagógica à educação do interior das comunas gaúchas, durante a gestão 

do Secretário da Educação e Cultura do Estado Dr. José Coelho de Souza, a docente 

concorreu ao cargo, motivada pelo prefeito Dante Marcucci,  acabou sendo nomeada como 

a primeira orientadora do estado do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul (BENVENUTTI, 

1983, p. 6), função que exerceu por 17 anos, sendo responsável pela inspeção das escolas 

isoladas e orientação aos professores (MACHADO; AGUZZOLI, 2005, p. 51).  

Permaneceu no órgão municipal de ensino até os anos de 1960, assumindo outras 

mais atribuições e responsabilidades a partir da reforma do ensino municipal, quando 

aconteceu a extinção da inspetoria escolar e a criação da Diretoria de Instrução Pública 

Municipal (MACHADO; AGUZZOLI, 2005, p. 51). Além do desempenho à frente do 

ensino caxiense, a professora integrou importantes coligações, participou da comissão de 

fundação do Museu Municipal e da Biblioteca Pública; foi membro da Academia Caxiense 

de Letras (OLIVEIRA, 2015b).  

A trajetória como docente e a atuação em diferentes frentes da sociedade, 

fomentaram outra mudança importante em sua carreira profissional, no ano de 1959, 

candidatou-se a um cargo político, o primo Armando Biazuz e o esposo Henrique Benvenutti 

foram incentivadores. Dessa forma, concorreu como vereadora pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), foi a mais votada do partido, e eleita como a primeira mulher da região a 

assumir uma cadeira no legislativo. Com isso, pediu exoneração do cargo de gestão da 

Diretoria de Instrução Pública, mas, permaneceu como orientadora de ensino 

(BENVENUTTI, 1983, p. 11-12). Ester teve uma breve passagem na Câmara de Vereadores, 

até o ano de 1962, nesse período, também foi eleita secretária e vice-presidente da Casa. 

Entre as iniciativas no Legislativo, trabalhou para o avanço do Estatuto do Magistério 

Público Municipal (MACHADO; AGUZZOLI, 2005, p. 52).  

O percurso na área da educação, de modo especial, a forma como avançou em 

atividades até então nunca ocupadas por outras mulheres, foram, aspectos importantes para 

que ela conquistasse o respeito e a confiança em vários setores e grupos da sociedade 

caxiense. Mas, cabe ainda salientar, que o histórico como filha de agricultores, conhecedora 

das mazelas de quem vive na área rural, igualmente, lhe concederam créditos importantes na 

construção de uma relação de proximidade com as comunidades rurais e, por isso, com uma 

parcela representativa da população caxiense na época.  

Nesse contexto, reflete-se que as imagens construídas sobre a professora Ester, 

apresentam uma mulher, descendente de imigrantes italianos, vinda da área rural, 

conhecedora das mazelas do trabalho com a agricultura, docente dedicada as demandas das 

escolas rurais e ao avanço da educação como um todo,  perspicaz na conquista de novas 
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atividades que a lançaram a outros patamares, precursora em diferentes funções e posições 

no campo da educação e em outras áreas da sociedade. Essas representações e a percepção 

favorável, tanto da comunidade rural, quanto da administração municipal, não podem ter 

sido construídas meramente por uma boa propaganda da docente entre esses grupos em que 

atuava, mas por uma relação sólida com os diferentes grupos.  

 

INFLUÊNCIAS DO RURALISMO PEDAGÓGICO COM NUANCES DO 

NACIONALISMO BRASILEIRO 

 

Com relação ao nacionalismo é possível identificar mensagens divulgadas em 

dispositivos educativos, tais como, o jornal Despertar, que parecem analogias a concepções 

positivistas como a presente na própria bandeira nacional, na frase “Ordem e Progresso”. A 

exemplo disso, o slogan do jornal, que aparece em todas as suas edições, no período de 1947 

a 1954, “O estudo é a base da sabedoria. O trabalho, base do progresso. A sabedoria e a 

justiça, bases da ordem” (DESPERTAR, 1949). Miguel Lemos (1854-1917) e Teixeira 

Mendes (1855-1927) entendem que o “Apostolado Positivista no Brasil”, seguia as 

influências das interpretações sobre as ideias de Augusto Comte (1798-1857) que foi o 

principal formulador do positivismo, e influenciou as concepções de educação no Brasil, com 

o pensamento “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim”, trazia a ideia 

de unidade nacional em torno do projeto republicano, com a expansão do capital, esse 

aspecto também se percebe na gestão de Caxias do Sul.  

Outra evidência de que havia uma consciência da gestão pública de Caxias para as 

ações nacionalistas, e suas repercussões na comunidade, especialmente, imigrantes, no que 

se refere ao campo da educação, é a memória da professora Ester Troian Benvenutti (1983, 

p. 9) sobre episódios de demonstrações patrióticas: 
 

E esta questão da nacionalização, naquela época, eles ficaram atemorizados, que na, na 

parte de origem alemã, principalmente, quando eu ia visitar as escolas lá de São Sebastião 

do Caí, as crianças, quando eu entrava, as crianças lourinhas de olhos azuis, cantavam 

assim, se punham todos de pé e gritavam: “Viva el Brasil”! “Viva el Brasil”! Tinha que 

mandar parar. Elas tinham até receio. Até um certo ponto, elas tinham receio, né? E os 

nossos colonos, além das canções italianas [...] E, inclusive, eles cantavam muito as canções 

que foram traduzidas, não vamos dizer literalmente do italiano, mas foram adaptadas por 

D. José Baréa. Como por exemplo Le Campane De Trieste, eles cantavam, cantavam, “Não 

há terra mais bonita e encantadora do que a terra que se curva sobre mares. / Estendendo 

lindos leques em seus palmares. Minha terra sempre em flor”. Cantavam muito dessas 

canções em português naquela época, né? Mas, o espírito de brasilidade dos nossos 

imigrantes, naquela época, era tão grande [...] os velhos, e os novos, os pais ensinavam 

amar a sua segunda Pátria, como a Pátria deles de origem. Eu nunca encontrei assim 

nenhuma, nenhum obstáculo nesse sentido. E quantos colonos que me diziam: "Maestra. 

mi vai che i mifiôi impare parlar em brasilian. par che non impare parlar côme mi. Mi toáti 

besogno che studiá e nó éssere come me. Mi piace che studian" [Professora, eu quero que 

os meus filhos aprendam a falar em brasileiro, para que não aprendam como eu. Eu faço 

gosto que estudem] Eu cansava de ouvir, não é?. 

 

As evidências de que os ideais nacionalistas circundavam as localidades rurais de 

Caxias do Sul são corroboradas ainda pela legislação municipal que defendia o uso da língua 
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portuguesa nas escolas. O artigo 76, preconizava a utilização da língua nacional nos 

estabelecimentos de ensino: “A legislação do ensino municipal adotará sempre os seguintes 

princípios: I – o ensino primário é obrigatório e só será dado em língua nacional [...]” 

(CAXIAS DO SUL, 1948a, p. 19). Outro elemento que ratifica essa ideia é o recorte do 

Despertar: “Para sermos bons brasileiros devemos: prezar nossa amada Pátria, defender e 

cultivar o passado histórico e falar somente nossa língua” (DESPERTAR, 1947, p. 7).  

O conteúdo encontrado no jornal Despertar corrobora também para o pensamento 

de que a gestão pública de ensino de Caxias do Sul buscava atender a critérios muito 

parecidos aos elencados pelo ruralismo pedagógico. A iniciar pelo próprio dispositivo de 

imprensa pedagógica, que era produzido pela Diretoria de Instrução Pública, sob a 

coordenação da professora Ester Troian Benvenutti, com uma circulação gratuita e tiragem 

de cerca de 13 mil exemplares por ano, conforme dados divulgados pelo próprio Despertar, 

que correspondem a levantamento realizado no período de 1947 a 1951, com um total de 

66.710 exemplares distribuídos no período (DESPERTAR, outubro 1951b). O conteúdo das 

colunas do jornal era bastante variado, mas o que chamou a atenção são as publicações 

voltadas para a qualificação do trabalho realizado na área rural, por meio de orientações e 

prescrições divulgadas na coluna “Informações Rurais”, que era uma colaboração da 

Diretoria de Fomento e Assistência Rural. 

 

Figura 2 - Foto do Studio Geremia. Ester com a mãe Angelina Troain 
 

 
Fonte: DESPERTAR, (1952 a) 

 

Além disso, outros pontos pareciam acordados às ideias defendidas pelos ruralistas, 

e apareceram em divulgações no jornal, como por exemplo, o esforço da administração 

municipal em oferecer equipamentos para modernizar e facilitar o trabalho, e o oferecimento 

de cursos para a qualificação dos agricultores para o uso dos equipamentos. 
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Prosseguindo o programa que nós traçamos por ocasião das eleições, entendo que o ato 

do Govêrno Municipal é um passo acertado em pról dos nossos bravos e esforçados 

agricultores, permitindo-se assim maior produtividade. Quanto às máquinas, que são 

possantes, fizemos questão que fossem movidas a óleo crú, e serem o mais econômicas. Já 

fizemos encomenda, além do arado e da grade, uma enxada mecânica para ser adaptada ao 

trator. Essa enchada provocará uma verdadeira revolução [...] Palavra do Prefeito Major 

Euclides Triches (DESPERTAR, 1953b, p. 8). 

 

Outro atrativo oferecido pela administração municipal, o telefone, também foi 

notícia no Despertar, que aparece no formato de carta de agradecimento das comunidades 

rurais ao Prefeito Municipal, Major Euclides Triches: “[...] em nome dos moradores da Linha 

São Maximiliano, os nossos sinceros agradecimentos pela gentileza demonstrada por vossa 

senhoria por nos ter obsequiado com um telefone em nossa localidade [...]” (DESPERTAR, 

1954, p. 4). 

No que se refere, ainda, aos esforços da Diretoria de Instrução Pública de Caxias na 

oferta de orientações e de atrativos às comunidades rurais, ressalta-se a disponibilidade de 

Farmácias Rurais para atender às demandas de urgência dos sujeitos que viviam no entorno 

das escolas, olhando para questões que transcendiam o ensino.  
 

A Diretoria de Instrução Pública Municipal intensificará a instalação de pequenas farmácias 

rurais nas escolas municipais que ainda não foram contempladas. A medida em apreço 

repercutiu favoravelmente na zona rural, onde não poucas vezes, foi utilizada a farmácia 

da escola para socorros de emergência. Além dessas vantagens, visa os objetivos de 

solidariedade e caridade ativas para com todo e qualquer sofrimento, prestando auxílio às 

crianças menores, aos velhos, aos doentes e aos alunos. (DESPERTAR, 1953a) 

 

Outra ação extensiva à comunidade, as bibliotecas circulantes, que ofereciam 

exemplares de livros que visavam o aperfeiçoamento do uso do idioma pátrio, especialmente 

por intermédio de coleções de cantos populares, e livros com teor moral e patriótico.  
 

Vamos Cantar [...] essa coletânea que possue um repertório farto evariado, através de 120 

cantos, todos com texto e música, uns exaltando as glórias e belezas de nossa terra e outros 

dedicados principalmente a mocidade, também visa a conservação de algumas melodias 

antigas mais em voga nesta região, adaptando-lhes textos de fundo eminentemente 

nacional e desarte, contribuirá para o povo estimar e amar cada vez mais o que é nosso e 

mesmo para se aperfeiçoar no conhecimento do uso do idioma pátrio [...]. (DESPERTAR, 

1950b) 

 

Com relação as atividades que introduziam ações relacionadas a manifestações 

culturais, destaca-se as promoções de cinema que aconteciam por intermédio do órgão de 

ensino, junto às comunidades rurais: “No decorrer do presente ano letivo foram realizadas, 

até esta data, projeções cinematográficas em 18 unidades escolares, comparecendo além doa 

alunos, mais de mil e quinhentas pessoas adultas [...]” (DESPERTAR, 1952c, p. 8).  

De acordo com Chaloba (2017), houve um incremento das iniciativas relacionadas à 

criação de instituições formadoras de professores para as áreas rurais, no período de 1930 a 

1970. O que estava relacionado com as políticas do governo federal para conter a migração 

das pessoas das zonas rurais. De acordo com Ferreira (2017), essas ações atendiam à 
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recomendação da UNESCO - The Organization Of Rural Education, do ano de 1936, que 

propunha atividades, tais como as realizadas pelos clubes agrícolas e clubes de leitura, ou 

ainda, por meio de exibição de filmes (FERREIRA, 2017, p. 1868).  

As evidências apresentadas até o momento, fortalecem a crença de que as propotas 

e as atividades promovidas por intermédio da Diretoria de Instrução Pública de Caxias do 

Sul estavam acordadas com os pensamentos nacionalistas, mas também, apresentavam a 

influência do ruralismo pedagógico. Portanto, as acões pareciam estar embasadas, 

especialmente, em políticas que defendiam um trabalho que visava despertar o interesse dos 

habitantes da área rural em permanecer naquelas regiões, possivelmente, porque a atividade 

agrícola era importante para a economia local e, também, para se evitar um crescimento 

descontrolado nas áreas urbanas. 

 

PALAVRAS FINAIS 

 

A análise da trajetória profissional da docente nos leva a acreditar que a progressão 

em sua carreira tem uma base estabelecida a partir das relações que ela foi construindo ao 

longo de sua história profissional, mas, essencialmente, pela experiência na área rural. De 

início, a posição de destaque da família junto a comunidade de agricultores possibilitou a sua 

inserção como docente, e a atuação representativa junto a comunidade em que lecionava, 

também foi um fator preponderante para que, com o passar dos anos, fortalecesse a sua 

imagem junto a essas comunidades, acreditando-se, inclusive, que ela era uma espécie de 

representante para esses sujeitos. Outro ponto importante, foi a busca constante por 

aperfeiçoamento e a investida em concursos, o que ratificava a imagem de dedicação, 

perspicácia e qualidade profissional, a aprovação de forma pioneira para algumas funções 

junto ao governo, podem ter sido preponderantes para que a docente construísse uma 

imagem sólida para as autoridades municipais, que ao evidenciarem as suas capacitações 

técnicas, e a relação de proximidade com os sujeitos que viviam nas áreas rurais, lhe 

conferiam mais crédito e oportunidades. Nesse contexto, a docente tem o grande mérito de 

ter tido sagacidade de acolher a todas as ofertas que surgiram, ao mesmo tempo, o 

desprendimento de realizar algumas escolhas que não pareciam ser as mais fáceis, mas que 

certamente foram os caminhos que a levaram aos espaços por onde atuou.  

O modo como articulava as relações entre o poder público e a comunidade rural, 

com o respeito e a confiança de ambas as partes, é um indício de que tinha uma grande 

habilidade de conciliar os interesses e estreitar os laços entre os grupos que pareciam ter 

expectativas distintas. Assim, conquistava a credibilidade tanto para propor investimentos 

por parte do governo, quanto para o aceite de determinadas ações por parte dos sujeitos que 

viviam na área rural. Outra reflexão incide sobre a imagem construída junto às professoras 

municipais. A trajetória percorrida por ela poderia criar um certo desconforto, dúvidas, ou 

até mesmo, um sentimento de inferioridade por parte das outras docentes. Entretanto, as 

evidências analisadas nos levam a crer que, ao contrário, havia, entre as docentes, a crença 

de que a sua atuação fora benéfica para o ensino público municipal. A forma como a 

professora consolidava a sua imagem junto a esses diferentes grupos, permitiu que 
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participasse de distintas frentes da sociedade, propondo melhorias e transformações em 

várias áreas, mas, de um modo muito particular, que tangenciavam o tema educação. A 

eleição como a primeira vereadora é mais um indício de sua eficiência à frente da área de 

ensino de Caxias do Sul, o que permitiu ter a confiança da sociedade caxiense para a defesa 

dos interesses comunitários, mas, particularmente, entendemos que o trabalho e as 

expectativas mais ampliados em prol da educação na cidade, tenham influenciado para a sua 

eleição ao cargo. 

No que se refere as atividades propostas junto ao campo da educação e possíveis 

influências, acredita-se que havia uma consciência e até a concordância para determinadas 

orientações ou proposições de movimentos político-pedagógicos que circundavam o recorte 

temporal da pesquisa, ruralismo e nacionalismo. Compreende-se que pelo momento de 

ampliação da indústria, nesta região, havia a preocupação em que não ocorresse um 

crescimento descontrolado da área urbana;  ao mesmo tempo, a agricultura ainda era uma 

atividade bastante representativa na economia do município, por isso, a necessidade de criar 

condições para que os sujeitos  que viviam nas áreas rurais não migrassem dessas localidades. 

Associado a isso, o fato de que um número significativo de pessoas nas localidades rurais 

descendia de imigrantes, especialmente, os italianos, por isso, poderia haver a crença de que 

determinadas ações seriam benéficas para a disseminação de um espírito nacional brasileiro 

que seria favorável para o apoio desses sujeitos ao “progresso” do município. E, também, 

para inibir possíveis condutas motivadas por ideias de sua pátria de origem. Desse modo, 

entende-se que a professora, ao defender, determinadas proposições na área rural, entendia 

que eram favoráveis àquelas comunidades, e que colaboravam para uma melhoria de vida. 

Por essas conjecturas, acredita-se que a professora Ester Troian Benvenutti 

desempenhou um papel fundamental, tanto para as transformações do campo da educação, 

nesta localidade; quanto para mudanças significativas na sociedade caxiense, considerando-

se que a inserção de novas práticas e condutas junto nas áreas rurais cooperou para a 

constituição de sujeitos preparados ou adequados para uma realidade distinta da sua 

experiência natural. 
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INTRODUÇÃO 

 

No dia 11 de janeiro de 2021, a Ford Motor Company anunciou o encerramento de 

sua produção de veículos no Brasil, com o fechamento das plantas de Camaçari (BA), 

Taubaté (SP) e a da Troller em Horizonte (CE). A medida se deu após o fechamento de 

diversas plantas ao redor do mundo, entre elas, a de São Bernardo do Campo, em 2019, no 

Brasil. A decisão faz parte de um processo de reorganização global pela qual a empresa está 

passando, diante de novas configurações que perpassam todo o setor automotivo. Trata-se 

de um capítulo importante para a organização dos trabalhadores no Brasil, como será 

possível verificar adiante. 

A Ford Motor Company foi a primeira fabricante de automóveis que se estabeleceu 

no Brasil, em 1919, num depósito de dois andares na rua Florêncio de Abreu, no centro de 

São Paulo, décadas antes da política de incentivos do governo Juscelino Kubitschek (1956-

1961). Durante os anos 1920, foi inaugurada uma nova sede da filial, no bairro do Bom 

Retiro, em São Paulo, além de linhas de montagem em Recife (PE) e Porto Alegre (RS). A 

essa altura, a empresa apenas montava seus veículos em território nacional, pois as peças 

eram todas importadas. 

Isso se alterou na década de 1950. Em 1953, a Ford inaugurou uma planta no bairro 

do Ipiranga, na capital paulista e, em 1967, adquiriu o controle acionário da Willys-Overland 

do Brasil, passando a comandar a planta do bairro Taboão, em São Bernardo do Campo 

(MELO, 2018). 

Em 1974, foi inaugurada a planta de Taubaté (SP), responsável pela produção de 

motores e pela fundição. Posteriormente, essa planta viria a se tornar uma fábrica de 

transmissões e do motor Zetec RoCam, inclusive alimentando plantas nos Estados Unidos 

e na Europa. 

A planta de Camaçari (BA) foi a última a ser inaugurada pela Ford no Brasil, em 2001, 

após o fechamento da unidade do Ipiranga, que resultou na transferência da produção de 

caminhões para São Bernardo do Campo. Com o encerramento da produção da Ford no 

Brasil, encerra-se um ciclo de mais de um século da empresa no País, período durante o qual 

construiu-se, do lado de gerações de trabalhadoras e trabalhadores, uma história de relações 

laborais que impactaram não apenas histórias de vida, mas também a história do sindicalismo 

brasileiro. 

O objetivo deste artigo é, portanto, fazer uma análise da ação sindical empreendida 

após o fechamento das plantas da Ford no Brasil, com ênfase no caso de São Bernardo do 

Campo. A escolha por esse caso se dá pelos fatos de já ter ocorrido um desfecho – a venda 
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da planta para a Construtora São José – e por este ter sido, como se vai procurar argumentar, 

o caso que guiou a ação dos sindicatos de Camaçari e Taubaté. 

O artigo se dividirá da seguinte forma: após esta breve introdução, serão brevemente 

discutidas as mudanças na indústria de transformação e no setor automotivo no Brasil. A 

seguir, tratar-se-á a respeito das determinações globais que constituem o capitalismo 

contemporâneo, no qual se insere o objeto da pesquisa. A seção seguinte busca reconstruir 

de maneira sucinta a ação sindical na Ford em São Bernardo do Campo, para que, então, se 

prossiga com a descrição da ação sindical frente o fechamento da unidade fabril. A isso se 

segue uma seção que apresenta os resultados de um grupo focal realizado com ex-

funcionários da Ford em São Bernardo do Campo. A penúltima seção se dedica à proposta 

sindical para o caso do encerramento da produção da Ford em Camaçari, Taubaté e 

Horizonte. Por fim, serão apresentadas as conclusões do artigo. 

 

MUDANÇAS NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO E NO SETOR 

AUTOMOTIVO 

 

O fechamento da planta da Ford em São Bernardo do Campo é mais um capítulo de 

uma história que começou há algumas décadas. Os anos 1990, com as políticas neoliberais 

de abertura da economia, ficaram marcados como um período de guerra fiscal pela atração 

de investimentos das grandes empresas. Foi nesse contexto que a Ford inaugurou a planta 

de Camaçari (BA)1 e fechou a planta da capital paulista, no bairro do Ipiranga. Além disso, o 

Brasil entrou num processo de desindustrialização. De acordo com dados do IBGE, a 

indústria de transformação, que, em 1985, representava 21,8% do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro, em 2003 chegou a 16,9%. Após, no primeiro governo Lula, haver uma ligeira 

retomada, em 2011, já se encontrava com uma fatia de 13,9%. Atualmente, essa fatia diminuiu 

para cerca de 11%. 

No período, o ABC Paulista perdeu, portanto, de dois lados: pela desindustrialização 

no País e pela dificuldade de atração de novos investimentos – as empresas passaram a optar 

por “green fields”, isto é, territórios produtivos que não tivessem os altos salários e benefícios 

praticados no ABC, frutos da ação sindical, chamados de “custo ABC” (RAMALHO et al, 

2009). Como resposta à crise, nos anos 1990, foi criada a Câmara Regional do ABC, com o 

objetivo de elaborar políticas de desenvolvimento para a região, com a participação de setores 

do Estado, associações empresariais e os sindicatos dos trabalhadores. Entre os resultados 

positivos, está, nos anos 2000, o surgimento de novos arranjos produtivos locais. De acordo 

com Ramalho et al (2009), a participação dos sindicatos, sobretudo o Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, foi determinante para que a experiência obtivesse sucesso. Todavia, 

 
1 A Ford tencionava abrir uma fábrica em Guaíba (RS), mas desistiu da planta, mesmo após receber incentivos do governo 
gaúcho, uma vez que o governo da Bahia ofereceu inventivos fiscais mais vantajosos. A disputa judicial entre a Ford e o 
governo do Rio Grande do Sul se arrastou de 1999 até 2016, quando a Ford aceitou pagar indenização de 216 milhões de 
reais para o estado gaúcho. 
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nos últimos anos, dado o quadro político-institucional, a Câmara Regional teve sua atuação 

esvaziada2. 

Os dados de emprego na indústria de transformação no grande ABC Paulista 

mostram que entre 1989 e 1999, houve uma redução de cerca de 48,4% dos empregos (de 

363 333 para 187 759). Até 2011, porém, houve uma retomada: de 187 759, atingiu-se o 

patamar de 264 827. Mesmo assim, esse número é apenas cerca de 72,8% do nível de 

emprego no setor de 1989. Entre 2011 e 2017, a tendência de recuperação do nível de 

emprego na indústria de transformação na região foi invertida, atingindo os 186 378, inferior 

a 1999 (CONCEIÇÃO & YAMAUCHI, 2018). 

Neste artigo, não cabe elencar todos os fatores econômicos que levaram a tamanha 

redução no nível de emprego na indústria de transformação na região. É de interesse aqui 

mostrar a perda de importância relativa do setor para a região. Isso também inclui os 

sindicatos que representam as categorias do setor, uma vez que, fatalmente, vêem suas bases 

diminuírem numericamente. Isso, somado à extinção, pela Reforma Trabalhista de 2017, do 

imposto sindical, causa problemas de arrecadação. 

A questão, no que se refere ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é um pouco 

mais complexa. Parte importante de sua base está no setor automotivo, que vem 

passando por transformações de diferentes naturezas nas últimas décadas. A entrada da 

China no mercado mundial como maior produtor de veículos automotivos, por 

exemplo, impõe novos desafios às empresas do setor, como a Ford. A recente parceria 

estabelecida com a Volkswagen, por exemplo, é uma forma de reagir à perda de fatias 

do mercado. Mas não se trata apenas disso: parece ser consenso entre os diretores das 

grandes montadoras que houve mudanças na cultura de consumo dos jovens, que, hoje 

em dia, não desejam mais ser proprietários de veículos. Isso conduz essas empresas a 

se tornarem empresas de soluções de mobilidade, investindo em novas tecnologias e 

novas formas de se relacionar com os clientes, com a criação, por exemplo, de serviços 

de locação de veículo e investimentos no carro autônomo. 

No Brasil, atualmente, uma fração importante das vendas das montadoras é feita 

para as empresas de locação de veículos. Elas renovam suas frotas todo ano, pagando 

preços mais baratos às montadoras do que as concessionárias tradicionais. Com efeito, 

após a renovação da frota, essas empresas de locação fazem o papel de concessionárias, 

vendendo os veículos seminovos que estavam locados no período anterior. Esse 

cenário levou empresas como a Toyota a criar um serviço próprio de locação. Por ser 

pouco lucrativo, a Ford desistiu de vender para grandes frotistas ainda em 2020.  

Os tais serviços de mobilidade não se resumem a estes, todavia. Eles também 

incluem: carros compartilhados, veículos autônomos, serviços de compartilhamento de 

viagens, aluguel de bicicletas, patinetes e outros itens de transporte individual, 

aplicativos de transporte inteligente, serviços de carregamento de veículos elétricos, 

sistemas de controle de estacionamento, sistemas embarcados em veículos (VAZ, 

2019). O setor automotivo está, pois, imbricado, atualmente, com as novas plataformas 

 
2 Esta informação foi obtida por meio de atores da Câmara Regional. 
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como a Uber. É nesse contexto que a Ford decide fechar a sua planta em São Bernardo 

do Campo e, posteriormente, em Taubaté e Camaçari, além da Troller no Ceará. Porém, 

uma vez que esta decisão foi feita a partir dos interesses globais da empresa, é preciso, 

ainda, escrever algumas palavras sobre isso. 

 

TRANSNACIONALIZAÇÃO DO CAPITALISMO E SUAS DETERMINAÇÕES 

PARA A ATUAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

As transformações citadas na seção anterior deste artigo acompanham uma série de 

mudanças mais profundas que ocorrem no âmbito do capitalismo. Contemporaneamente, o 

capitalismo difere muito daquele de quando, em 1919, a Ford se estabeleceu no Brasil. De 

acordo com Robinson (2013), a partir dos anos 1970, houve uma mudança qualitativa no 

capitalismo, que saiu de uma fase internacional para uma fase transnacional, em que “não 

apenas a extensão geográfica da atividade econômica através das fronteiras nacionais, mas 

também a integração funcional de tais atividades internacionalmente dispersas” (ROBINSON, 

2013, p. 33, grifos do autor). 

Essa integração funcional, atualmente, se dá por meio das chamadas Redes Globais 

de Produção (RGPs). 
 

Redes de produção – o nexo de funções e operações interligadas através das quais bens e 

serviços são produzidos, distribuídos e consumidos – tornaram-se tanto 

organizacionalmente mais complexas quanto cada vez mais globais em sua extensão 

geográfica. Essas redes não apenas integram firmas (e partes de firmas) em estruturas que 

obscurecem fronteiras organizacionais tradicionais – por meio do desenvolvimento de 

diversas formas de relação de equidade e não-equidade –, mas também integram economias 

nacionais (ou partes dessas economias) de formas que possuem implicações colossais para 

o seu bem-estar (HENDERSON et al., 2011, p. 153) 

 

A construção dessas redes passa pela externalização das partes da produção. Se, 

no começo do século XX, Henry Ford era proprietário de “suas próprias fábricas de 

componentes, motores, transmissão e carrocerias, e demais operações de suprimento, 

engenharia e procedimentos de desenho etc” (ROBINSON, 2013, p. 37) , 

posteriormente a empresa se desfez de boa parte dessas fábricas e passou a subcontratar 

esses serviços.  
 

O processo de produzir um carro esteve integrado verticalmente e alojado dentro da 

fábrica. Sob os modelos de produção flexível, muitas, na realidade, a maioria, destas 

atividades, são contratadas externamente junto a outras firmas especializadas em uma ou 

outra atividade. A segunda empresa vem a ser um fornecedor subcontratado da primeira e 

pode também ser subcontratada por outras empresas. Por sua vez, a firma que subcontrata, 

com frequência subcontrata também outra empresa ou subcontratados individuais para 

trabalhos específicos. Deste modo, a velha hierarquia vertical se converte numa rede de 

trabalho horizontal. Serviços contábeis, desenho, publicidade, financiamento, 

comercialização, operações de produção individual etc, são agora extensamente 

subcontratadas em lugar de organizar-se dentro da típica CTN [Companhia 

Transnacional]. A maquiladora (fábricas no exterior que são epítome da “linha de montagem 

global”) se baseia neste tipo de rede de subcontratação. A Ford, para tomar só um exemplo, 

subcontrata numerosas operações de companhias no México. Estas companhias podem 
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ser grupos de investidores dos Estados Unidos, México ou de terceiros países. Por sua vez, 

essas companhias subcontratadas subcontratam empresas locais mexicanas ou outras 

transnacionais para operações subsidiárias adicionais (ROBINSON, 2013, p. 37) 

 

As modalidades de externalização de que se utilizam as empresas, segundo Chesnais,  
 

representam meios que permitem às companhias estabelecer relações assimétricas perante 

outras empresas e reforçar o seu próprio poder econômico. Elas simplesmente dispõem 

de uma nova gama de procedimentos e de meios de ação para organizar, reforçar e 

consolidar as “deficiências de mercado”, na perspectiva de estabelecer formas estáveis de 

dominação oligopolista, que foram afetadas pela crise, pela passagem do oligopólio 

doméstico ao oligopólio mundial e pelas profundas mudanças tecnológicas (1996, p. 104–

105). 

 

Por essa razão, o cálculo do impacto, sobre o nível de emprego, do fechamento das 

plantas da Ford no Brasil não se restringe àqueles trabalhadores diretamente empregados 

pela companhia. Em 2021, a empresa anunciou a demissão de cerca de cinco mil 

funcionários, porém esse número, de acordo com os cálculos do Dieese (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), podem chegar a 118 864, entre 

diretos, indiretos e induzidos (DIEESE, 2021). 

Por empregos diretos, compreendem-se aqueles gerados diretamente pela 

contratação de empregados por parte da empresa líder; por empregos indiretos, aqueles 

gerados por meio de subcontratação, seja por meio da terceirização, seja por meio de 

outsourcing; por empregos induzidos, aqueles que são gerados por causa da instalação da 

empresa numa determinada localidade, como restaurantes onde os funcionários da empresa 

vão comer, postos de gasolina onde abastecem seus veículos etc. 

As RGPs, contudo, não têm apenas essas dimensões econômicas. As redes são 
 

profundamente influenciadas pelos contextos sociopolíticos dentro dos quais elas estão 

enraizadas. O processo é especialmente complexo porque enquanto os últimos são 

essencialmente específicos ao território (principalmente, embora não exclusivamente, ao 

nível do Estado-nação), as redes de produção em si não o são. Elas “atravessam” as 

fronteiras estatais de formas altamente diferenciadas, influenciadas em parte, por barreiras 

regulatórias e não-regulatórias e por condições socioculturais locais, para criar estruturas 

que são “descontinuamente territoriais” (HENDERSON et al., 2011, p. 153). 

 

Por essa razão, uma decisão como a da Ford, de caráter global, tem impactos 

nacionais tão relevantes. O que é importante salientar é que esses impactos e as reações 

produzidas não ocorrem apenas no âmbito econômico. Os agentes locais acabam se 

mobilizando, diferenciadamente, para reagir aos problemas suscitados pelo encerramento 

da produção da empresa em território nacional. 

Desta forma, é importante, do ponto de vista teórico, recuperar a noção de 

enraizamento, mobilizada pela bibliografia sobre as RGPs. Essa noção foi introduzida por 

Karl Polanyi, em sua Magnum opus, A grande transformação: 
 

A descoberta mais notável da pesquisa histórica e antropológica recente é que a economia 

humana, em regra, está enraizada em suas relações sociais. O homem não age para 

salvaguardar seu interesse individual na posse de bens materiais; age para salvaguardar sua 
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posição social, suas reivindicações sociais, seu patrimônio social (POLANYI, 2021, p. 102, 

grifos nossos). 

 

Polanyi dá muita ênfase à oposição entre sociedade e mercado. Para ele, “as questões 

puramente econômicas que afetam a satisfação de carências materiais são 

incomparavelmente menos relevantes para o comportamento das classes do que as questões 

de reconhecimento social” (2021, p. 234). Por essa razão, se contrapõe tanto à tradição liberal 

de Adam Smith, quanto ao marxismo, que ele julga economicista. 

Para Fraser, porém, a noção de sociedade de Polanyi “mistura tudo o que não é 

‘economia’ e, assim, confunde distinções importantes entre, por exemplo, Estado e sociedade 

civil, família e esfera pública; nação e comunidade subnacional” (2017, p. 4). Os autores que 

formularam a abordagem das RGPs parecem concordar com esse diagnóstico e, por essa 

razão, investiram numa sofisticação da construção teórica de enraizamento. Para essa corrente, 

há dois tipos de enraizamento: o territorial e o de rede. A primeira forma diz respeito à 

maneira como as RGPs absorvem e são constrangidas por atividades econômicas e sociais 

preexistentes naquela localidade. A segunda, às “conexões entre membros da rede, 

independentemente do seu país de origem ou da ancoragem local em lugares específicos” 

(HENDERSON et al., 2011, p. 160). 

Nessa abordagem, aquilo a que Polanyi chama de sociedade também aparece de 

maneira mais diferenciada: temos o poder corporativo (da empresa), o poder institucional 

(Estado, agências interestaduais internacionais, instituições de “Bretton Woods”, agências 

das Nações Unidas e agências de classificação de crédito) e o poder coletivo (sindicatos, 

associações patronais e organizações que promovem determinados interesse econômicos, 

ONGs preocupadas com os direitos humanos, questões ambientais etc). 

Para essa abordagem, o poder coletivo exerce pressão, principalmente, sobre o poder 

institucional para regular as atividades das redes. É exatamente o que se viu no caso do 

fechamento das plantas da Ford no Brasil, como será visto mais à frente. Antes, porém, é 

necessário discorrer sobre outra característica contemporânea do capitalismo: o processo de 

transnacionalização da produção não seria possível não fosse a tecnologia que permite 

integrar processos dispersos ao redor do globo, garantindo maior mobilidade ao capital. Não 

é por razão distinta que as empresas têm investido na chamada quarta revolução industrial, 

ou indústria 4.0. Mas não é só isso. As empresas transnacionais podem ser assim definidas 

também porque possuem capital de diferentes origens, com acionistas de diversos países – 

alguns autores chegam até mesmo a falar na formação de uma classe capitalista global 

(ROBINSON, 2013; 2014; SKLAIR, 2002) – num cenário em que o capital financeiro é 

predominante (CHESNAIS, 1996). 

Isso conduz a dificuldades para a organização dos trabalhadores. De acordo com 

Francisco de Oliveira, a financeirização da economia sob o capitalismo global causou uma 

extroversão da dominação de classe. 
 

Do que se trata agora é de uma dominação de classe sem política. Em primeiro lugar, como 

efeito e corolário da mundialização do capital, ou se quisermos utilizar o termo já 

consagrado – mas que induz a equívocos – trata-se de uma dominação globalizada. Mesmo 

no passado mais imediato, o nacional constituía-se na mediação necessária para a atuação 
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dos capitais internacionais. Era a política nacional, y compris a política econômica, quem 

realizava a mediação. [...] Foi o neoliberalismo que jogou a pá de cal na determinação interna 

da política, para extrovertê-la definitivamente. Agora, mesmo os interesses internos são 

mediados pelos recursos globais de capitais e de política (OLIVEIRA, 2006, p. 285–286). 

 

A forma como o Estado tem reagido ao fechamento das plantas da Ford será 

retomada mais adiante. Aqui, é relevante reter o caráter global da decisão da Ford. A empresa 

está passando por uma reestruturação global (global redesign), pela qual foram fechadas plantas 

no Brasil, na Rússia, no País de Gales, na Índia e na França. A nota à imprensa divulgada 

pela empresa, ainda que não deixe claro o porquê de essa reestruturação estar ocorrendo da 

forma como está ocorrendo, é bastante explicativo quanto às razões para haver um 

redesenho desse tipo: 
 

A Ford está constantemente avaliando seus negócios em todo o mundo, incluindo a 

América do Sul, fazendo escolhas e alocando capital de forma a avançar em seu plano de 

atingir uma margem corporativa EBIT [Earnings Before Interest And Taxes] de 8% e gerando 

um forte e sustentável fluxo de caixa. O plano da Ford prevê o desenvolvimento e a oferta 

de veículos conectados de alto valor agregado e qualidade – cada vez mais eletrificados –, 

com serviços acessíveis a uma gama mais ampla de consumidores (FORD MOTOR 

COMPANY, 2021, p. 2). 

 

A empresa, para competir no atual cenário do setor automotivo, tem procurado 

investir cada vez mais em tecnologia para a eletrificação de seus veículos. O objetivo final 

não é outro senão o aumento da remuneração de seus acionistas. Desta forma, se a instalação 

das plantas da Ford no Ipiranga e em São Bernardo do Campo em meados do século XX 

tinha a ver com uma política nacional-desenvolvimentista, a decisão de encerramento das 

atividades produtivas da empresa no País responde a interesses externos e, sobretudo, sem 

rosto, característicos da fase financeirizada e mundializada do capitalismo. Cabe, diante desse 

cenário, analisar a ação dos agentes locais que compõem os poderes institucional e, 

sobretudo, coletivo, frente ao poder da transnacional sediada nos Estados Unidos. 

 

BREVE HISTÓRICO DA ATUAÇÃO SINDICAL NA FORD EM SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

 

A Ford Motor Company se instalou em São Bernardo do Campo no final dos anos 

1960, adquirindo a fábrica que antes pertencia à Willys Overland no bairro do Taboão. Desde 

então, foi palco de acontecimentos importantes para a história do sindicalismo brasileiro, 

tendo seus funcionários participado das grandes greves no ABC que inauguraram o que ficou 

conhecido como “novo sindicalismo”, no final dos anos 70 do século passado. 

Uma das principais características do chamado “novo sindicalismo” é a defesa da 

organização no local de trabalho (OLT). Não se trata de afirmar que não houve experiências 

desse tipo em períodos históricos anteriores – com efeito, as primeiras comissões de fábrica 

no Brasil datam da Primeira República – mas de reconhecer que esse tipo de organização 
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ganhou centralidade para o projeto “novo-sindicalista3”. No passado, outras comissões de 

fábrica foram conquistadas, sem obter êxito do ponto de vista de sua institucionalização e 

duração no tempo, que, em geral, cobria apenas o período de uma greve ou mobilização.  

Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, era conhecido por sua postura anti-

sindical. Mesmo em tempos mais recentes, a companhia ainda é classificada como uma 

empresa que tem esse tipo de postura (DE LA GARZA TOLEDO, 2017). Apesar disso, foi 

a primeira montadora no ABC a ter uma Comissão de Fábrica (CF), a partir de 1981, que 

atendesse aos requisitos de se institucionalizar, sendo reconhecida pela empresa e possuir 

perenidade no tempo, conforme afirmado anteriormente. 

Foi exatamente a partir (e contra) o autoritarismo das chefias que ocorreu a conquista 

da CF (RODRIGUES, 1990). A experiência inicial de conquistas, sempre com base em fortes 

enfrentamentos, foi interrompida em 1986, com a demissão de quase todos os membros 

eleitos da CF (EULÁLIO; PASSOS, 2016). Nesse momento, as contradições entre 

autoritarismo e democratização do local de trabalho se escancararam e atingiram um ponto 

de ruptura. A experiência da CF viria a ser retomada apenas em 1988, por uma circunstância 

muito especial. 

Para compreendê-la, é preciso que seja dita uma palavra a respeito das variedades de 

capitalismo. Ao aceitar, seja parcial4 ou totalmente, a tese de Hall & Soskice (2001), é preciso 

admitir que o capitalismo, ao assumir diferentes variedades em diferentes países, também 

produz diferentes padrões de relações de trabalho em cada país. No caso das empresas multi 

ou transnacionais, parece correto pensar que as matrizes procurarão exportar seus padrões 

de relações de trabalho para as filiais, ao mesmo tempo em que terão de se adaptar a 

características locais – e aqui não se trata apenas de adequações a legislações. 

No período da Ditadura Militar (1964-1985), o regime fabril brasileiro era claramente 

despótico, seguindo-se a tipologia de Burawoy (1990). No caso da Ford, unia-se uma postura 

anti-sindical proveniente do modelo estadunidense ao autoritarismo típico do fordismo 

periférico vigente no Brasil. No caso da Volkswagen, também se pode afirmar que a empresa 

tinha uma postura autoritária5, mas é preciso que se faça a ressalva de que não teve a mesma 

atitude da Ford de interromper a experiência da CF. 

Isso é relevante porque a Volkswagen e a Ford anunciaram, em 1986, a fundação de uma 

joint venture chamada Autolatina. A Volkswagen, em razão da legislação alemã, que prevê os 

chamados works concils, incentiva esse tipo de organização. Na Autolatina, as principais presidências 

estavam a cargo de executivos da Volkswagen, enquanto a Ford ficava com as vice-presidências. 

Isso foi um fator que contribuiu para a reconquista da CF na Ford, agora com um estatuto muito 

parecido com o da CF na Volkswagen, chamada de Sistema Interno de Representação. Isso teve 

 
3 O Artigo 11 da Constituição Federal, que prevê que cada empresa com mais de 200 funcionários deve ter um representante 
dos trabalhadores eleito no local de trabalho para promover o entendimento entre empregados e empregadores, foi uma 
conquista desse setor do sindicalismo. Ele viria a ser regulamentado, porém, apenas em 2017, com a reforma trabalhista 
promovida pelo governo de Michel Temer (MDB), alijando os sindicatos do processo eleitoral (cf. MELO, 2018). 
4 Os autores afirmam, no final do texto, que a globalização tende a reduzir as diferenças entre as variedades de capitalismo. 
Robinson (2015) defende que as variedades de capitalismo são, na verdade, variedades de inserção no capitalismo global. 
5 Recentemente, tem ocorrido um processo de recuperação da memória dos trabalhadores da Volkswagen durante o período 
ditatorial. Os documentos que vêm sendo descobertos apontam para colaboração direta da Volkswagen com o regime para 
a repressão de trabalhadores no interior da própria planta. 
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impactos para a ação sindical naquele período: conforme demonstra Blass (2001), a maioria das 

reivindicações dos trabalhadores na Ford tratava a respeito da representação, enquanto, na empresa 

de sede na Alemanha, essa questão já parecia estar resolvida. 

As relações entre trabalhadores e a empresa apenas tiveram melhora na Ford após a 

greve dos Golas Vermelhas. A greve, uma das mais violentas da história da planta, durou 51 

dias e deixou sequelas nas relações capital-trabalho. Porém, conforme o passar do tempo, 

inaugurou-se um período de maior diálogo entre as partes. Tinha início um padrão de 

relações que buscava a negociação, e não o embate, como primeira alternativa para as 

resoluções de conflitos. 

Nesse momento dos anos 1990, começa a acontecer o processo de reestruturação 

produtiva. Especificamente no ABC, adota-se um padrão de reestruturação negociada, no 

qual o sindicato interfere nas decisões das empresas para que o processo ofereça o mínimo 

possível de danos para os trabalhadores e o nível de emprego. Rodrigues (1995) denomina o 

novo padrão de ação sindical como cooperação conflitiva. 

Tomizaki (2013) salienta que os militantes que passaram a ser formados a partir dessa 

época tinham características diferentes dos militantes daquela geração que foi responsável 

pela ascensão do Novo Sindicalismo. Na Mercedes-Benz, caso estudado pela autora, os 

sindicalistas mais jovens e com maior capital escolar passaram a ganhar destaque na 

Comissão de Fábrica, o que redundou em que o capital escolar se convertesse num novo 

tipo de capital militante, baseado “na capacidade de argumentação, leitura e resolução de 

cálculos matemáticos; na boa articulação em reuniões com a empresa; na elaboração de 

propostas etc.” (TOMIZAKI; ROMBALDI, 2009, p. 102). 

Melo (2018) mostra que houve um trabalho consciente por parte da direção do 

Sindicato para que isso ocorresse. No âmbito do Programa de Apoio Às Comissões de 

Fábrica e Delegados Sindicais, foi feito um investimento para que se produzissem 

sindicalistas que estivessem preparados para atuar em esferas que não eram, anteriormente, 

seu escopo de atuação. De acordo com a cartilha produzida pelo programa: 
 

A formação, a capacitação, o conhecimento técnico e o acesso à informação devem ser 

nossas principais ferramentas. Queremos ampliar nossos conhecimentos sobre os 

diferentes modelos da organização produtiva, superando a superficialidade dos nossos 

conhecimentos e a precariedade das informações adquiridas no chão da fábrica. Nossos 

conhecimentos devem ter a sustentação e a legitimidade técnica-científica.  

Para isso, as comissões de fábrica e os delegados sindicais devem oferecer ao Sindicato os 

conhecimentos e as informações adquiridas no chão das fábricas. Em contrapartida, devem 

receber do mesmo, de forma sistematizada e permanente, todas as informações sobre a 

empresa a que estão ligados, como o balanço financeiro e situação econômica, participação 

no mercado e principais fornecedores, os objetivos de produção e política de 

investimentos, origem, grupo econômico a que está ligada e presença mundial. Entre 

outras, estas informações podem ser essenciais na mesa de negociação, como podem 

também contribuir para a definição na forma de luta a ser utilizada em determinado 

movimento.  

Deve ainda fazer parte deste mapeamento das empresas as informações sobre os processos 

produtivos, incluindo as inovações tecnológicas e organizacionais, além de manter à 

disposição o registro atualizado das experiências de reações e negociações que ocorreram 

nas empresas da categoria, como também as mais relevantes no plano nacional e 

internacional (SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 1995, p. 18). 
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A partir de então, as Comissões de Fábrica passaram a atuar com a finalidade de 

discutir com as empresas suas estratégias globais, ainda que, no caso da Ford, os sindicalistas 

brasileiros só tenham passado a fazer parte da rede sindical global de trabalhadores na 

Companhia em 2009. 

Essa alteração no padrão de ação não significou um fim de movimentos grevistas ou 

de radicalização, como atesta o caso da greve de 1999, após a demissão de 2 800 

trabalhadores. Véras afirma que “convivem, nessa estratégia [da cooperação conflitiva], sob 

tensões, uma certa capacidade de resistência e um certo nível de aderência frente aos 

apelos/chantagens do discurso empresarial” (VÉRAS, 2002, p. 115). O autor chama atenção 

para o fato de a necessidade da proteção do emprego evidenciar que a divisão internacional 

do trabalho produz um desequilíbrio na correlação de forças que pende para as empresas 

transnacionais. 
 

Foi o que constatamos por ocasião do primeiro acordo a respeito das demissões da Ford, 

no dia 4 de fevereiro [de 1999], o qual implicou em um compromisso entre Sindicato, 

Comissão de Fábrica e a Ford, no sentido de pensarem o “futuro da empresa”. Mas eis que 

as propostas defendidas por cada parte os distanciam novamente: enquanto a empresa 

prioriza a redução do absenteísmo, uma maior flexibilização da jornada, a revisão da 

estrutura salarial dos horistas e a terceirização de novos setores, o Sindicato e a Comissão 

de Fábrica defendem a garantia de emprego, a desterceirização de alguns setores e a 

garantia da ida de um novo produto para a unidade de São Bernardo. O desafio de compor 

uma estratégia, que implica em admitir alguns elementos do discurso empresarial, ao 

mesmo tempo fazendo-o de modo a diferenciar-se dele e a contestá-lo (VÉRAS, 2002, p. 

113-114). 

 

A negociação da vinda de novos produtos para a planta passou a ser uma das questões 

centrais da atuação sindical (MELO, 2018). As negociações desse tipo duram muitas horas e 

envolvem compromissos de ambas as partes. Foi assim com a negociação para a ida da 

fábrica de caminhões para São Bernardo, como foi assim com a negociação para a ida da 

linha do New Fiesta, já no início do século XXI, a qual exigiu, por paradoxal que possa 

parecer, a defesa da terceirização de parte dos trabalhadores na fábrica (MELO, 2018). 

Esforços desse tipo foram, em geral, justificados pela luta por um bem maior, qual seja, 

garantir investimentos para a planta do ABC Paulista, impedindo seu fechamento. Isso 

ocorreu em alguns momentos, como em fins dos anos 1990, quando a Ford havia ameaçado 

de fechar a planta, mas as negociações para a implantação da linha do Ka e, posteriormente, 

da linha de caminhões, que se mudou de São Paulo para São Bernardo, foi capaz de manter 

a empresa produzindo no ABC Paulista. 

 

AÇÃO SINDICAL FRENTE O FECHAMENTO DA PLANTA DE SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 

 

Quando do anúncio do fechamento da planta da Ford em São Bernardo do Campo, 

os trabalhadores na planta iniciaram uma greve. Três dias depois, o governador João Dória 

Jr. declarou, pela primeira vez, que não seria possível demover a empresa de sua decisão e 
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que a melhor saída seria vender a planta para alguma outra montadora. No dia 1 de março 

de 2019, ocorreu uma reunião entre sindicalistas e a direção mundial da Ford, em Dearborn 

(Michigan), onde fica a sede da transnacional. Nessa reunião, o então vice-presidente mundial 

da empresa afirmou que, de fato, não havia como demovê-la da ideia, porém seria possível 

realizar a venda da planta para outra montadora. 

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ainda procurou uma outra via: no dia 7 de 

março daquele ano, houve uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, para pedir 

que o presidente Jair Bolsonaro, que visitaria o então presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, na semana seguinte, colocasse a questão do fechamento da Ford em São Bernardo 

do Campo em pauta. Essa via se provou infrutífera e a aposta do sindicato passou a ser na 

saída da venda da unidade. Assim, o sindicato procurou negociar com a Ford as melhores 

condições para reduzir os danos do fechamento da planta, o que incluía a busca por um 

comprador, a fim de que houvesse uma absorção ao menos de uma parte dos trabalhadores, 

que foram todos demitidos6.  

Em abril, surgiram rumores de que a CAOA, uma empresa que começou como 

revendedora de veículos da Ford, mas atualmente produz sob licença veículos chineses e 

coreanos, estaria interessada em adquirir a planta. No dia 2 daquele mês, teve fim a greve dos 

trabalhadores na planta, com o objetivo de que os potenciais compradores pudessem ver a 

fábrica em funcionamento. No dia 3 de setembro de 2019, foi anunciado, em entrevista 

coletiva do governador de São Paulo, João Doria Jr., que a CAOA tinha a intenção de 

comprar a planta de São Bernardo, algo que seria concretizado no mês de outubro. Um dia 

antes desse anúncio, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC teve uma reunião com 

representantes do grupo CAOA a fim de negociar a absorção dos antigos funcionários da 

Ford nas novas operações da planta. 

O negócio com a CAOA acabou não dando certo. A empresa brasileira alegou não 

ter conseguido financiamento para realizar a compra e a Ford foi atrás de uma nova 

compradora. O sindicato iniciou uma campanha para que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiasse a compra, porém, este banco 

não fornece linhas de crédito para compras de instalações. Desta forma, o secretário estadual 

da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, sugeriu a Carlos Alberto de Oliveira 

Andrade, proprietário da CAOA, que procurasse o banco de desenvolvimento chinês para 

financiar a compra, uma vez que as instalações seriam usadas para a produção de veículos 

em parceria com uma montadora daquele país. Não deu certo e Oliveira Andrade acabou 

por culpar, à imprensa, o sindicato. 

Havia, no início de 2020, três empresas chinesas interessadas na compra da planta de 

São Bernardo do Campo. Porém, com a pandemia do novo coronavírus, nenhuma delas 

chegou a formalizar uma proposta. É notório o interesse dos chineses em produzir no Brasil 

 
6 Foram 2 800 empregos diretos perdidos com o fechamento da planta. A somatória de trabalhadores diretos e indiretos 
chega à casa dos 4 300. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) estima que 
entre 15 e 30 mil empregos foram perdidos em toda a cadeia produtiva. Isso significa, também em dados estimados, que 
entre trabalhadores em toda a cadeia e seus familiares, 100 mil pessoas seriam atingidas pela perda da renda proveniente do 
fechamento da planta. 
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– prova disso é a compra da planta da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP), em 2021, pela 

chinesa Great Wall. Uma saída desse tipo é um possível desfecho para as plantas da Ford 

que fecharam em 2021 – mais desejável, do ponto de vista dos trabalhadores da categoria, 

do que o da planta de São Bernardo do Campo. 

Em 2020, a Ford fechou a venda para a Construtora São José, com financiamento da 

FRAM Capital. A construtora foi a mesma que adquirira a unidade do bairro do Ipiranga, na 

capital. Este dado coloca o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na posição de derrotado, 

uma vez que trata-se de uma compra realizada por uma empresa que não é do setor da 

metalurgia, portanto, ela mesma, diretamente, não teria como empregar trabalhadores 

representáveis por esse sindicato. A construtora, a princípio, vai utilizar os espaços de 

escritórios e chegou a anunciar que pretendia alugar as dependências da produção, com todo 

o seu maquinário, para alguma empresa metalúrgica. Cabe ressaltar que, pelo atual plano 

diretor do município de São Bernardo do Campo, aquela área está classificada como 

industrial. Seria preciso uma mudança na legislação para que a construtora pudesse demolir 

as instalações da fábrica a fim de construir condomínios, como os que existem ao redor do 

imóvel. 

Ao longo desse processo, o sindicato se colocou como interlocutor obrigatório, num 

dado momento, tanto para a empresa em vias de fechar, quanto para a empresa compradora 

e o Estado. Porém, foi derrotado quando da venda da unidade fabril para uma empresa de 

outro setor. É exatamente o que se quer evitar no caso das plantas que foram fechadas em 

2021. 

 

TRABALHADORES EX-FORD: E AGORA? 

 

Em 19 de dezembro de 2019, num momento em que a CAOA ainda não tinha 

desistido oficialmente da compra da unidade de São Bernardo do Campo, mas que já estava 

claro que não sairia o negócio, foi realizado um grupo focal com 23 ex-funcionários da 

empresa em São Bernardo do Campo, com perfil militante, porém que não ocupavam cargos 

no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Esse perfil permite aferir a perspectiva dos 

trabalhadores da base mais empenhados em resistir à decisão da empresa. Em cerca de uma 

hora gravada, com a permissão de todos os participantes, foram abordadas, a partir de 

questões geradoras, as perspectivas para o futuro, bem como avaliações da atuação da 

empresa, do sindicato e do Estado. O mediador interveio esporadicamente, propondo as 

questões e coordenando o debate, de maneira que falasse apenas um trabalhador por vez. 

Um dado importante que se pôde extrair desse focal foi que, contrariamente ao que 

se poderia esperar num capitalismo que valoriza cada vez mais a iniciativa individual e o 

empreendedorismo, uma saída desse tipo é rechaçada pelo grupo de trabalhadores, que 

prefere permanecer como empregado com contrato formal de trabalho, preferencialmente 

numa indústria metalúrgica. É importante salientar que trata-se de trabalhadores qualificados, 

com bons salários, e que também exibem um certo orgulho profissional. Em suas falas, 

evocam a ideia do trabalho para toda a vida – preferencialmente, para a vida de gerações, 

uma vez que muitos deles são provenientes de famílias de trabalhadores na Ford. Essa 
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questão, portanto, não passa apenas por aspectos econômicos, mas também pela construção 

das identidades. Conforme escrevera Polanyi sobre o século XIX: 
 

De modo quase invariável, o que entrava em questão eram o status profissional, a segurança 

e as garantias, uma vida mais aberta, a estabilidade do ambiente. Não deve ser minimizada 

a importância monetária de algumas intervenções típicas, como as tarifas alfandegárias ou 

as indenizações de trabalhadores. Mas, mesmo nesses casos, interesses não monetários 

eram inseparáveis dos monetários. As tarifas alfandegárias que implicavam lucros para os 

capitalistas e salários para os trabalhadores significavam, em última instância, segurança 

contra o desemprego, estabilidade de condições regionais, garantias contra o fechamento 

de indústrias e, talvez mais do que tudo, evitação da dolorosa perda de status, algo que, 

inevitavelmente, acompanhava a transferência para um emprego em que o trabalhador 

tinha menos qualificação e experiência do que em seu próprio ofício (POLANYI, 2021, p. 

235). 

 

Diante de um mundo do trabalho cada vez mais flexível, em que emergem formas 

cada vez mais sofisticadas de flexibilização, tendo como ponta-de-lança os empregos de 

plataforma (uberizados), a busca por manter o emprego formal, tradicional, metalúrgico, com 

direitos etc, representa uma forma de a sociedade se proteger, em termos polanyianos. Isso, 

porém, é dificultado por uma série de fatores: conforme afirmado anteriormente, o setor 

industrial tem sido afetado sobremaneira na região do ABC Paulista. E os trabalhadores 

participantes do grupo focal revelaram, invariavelmente, dificuldades de encontrar um novo 

emprego, fosse porque os potenciais contratantes – eles mesmos – rejeitavam esses 

trabalhadores porque o patamar salarial anterior, i. e., na Ford, era muito superior, fosse 

porque as próprias ofertas de emprego não eram suficientemente abundantes. As condições 

de trabalho oferecidas por essas empresas, também, não eram tão vantajosas. De acordo com 

um trabalhador, essas empresas buscam alguém que “cruze uma bola e depois suba para 

cabecear”, em referência à quantidade de funções que um mesmo trabalhador deveria 

exercer, quase concomitantemente. 

Diante de um cenário como este, na avaliação desses trabalhadores, a saída da 

eventual compra da planta por uma empresa como a CAOA, mesmo havendo redução de 

salário, mesmo que os critérios de progressão na carreira fossem zerados, isto é, mesmo que 

houvesse algum rebaixamento nas condições de remuneração, seria plenamente aceitável. 

Daí que os trabalhadores, insatisfeitos com os resultados da mobilização, assumem que “a 

luta que nós não fizemos foi para não atrapalhar o negócio”. 

Evidentemente, a estratégia não deu certo. Por essa razão, como será visto a seguir, 

uma solução diferente precisava ser encontrada no caso das plantas fechadas em 2021. 

 

A PROPOSTA DE NACIONALIZAÇÃO DOS BENS DA FORD 

 

Em 2021, com o encerramento da produção da Ford no Brasil, os sindicatos 

envolvidos passaram a defender uma proposta diferente da que foi defendida em São 

Bernardo do Campo dois anos antes. Isso não significa que o protagonismo tenha ficado 

longe de São Bernardo. A proposta foi encampada, sobretudo, pela IndustriALL Brasil e 

pelo Instituto TID Brasil, ambos presididos por metalúrgicos do ABC. 
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Em São Bernardo do Campo, a saída da venda da planta, ao fim e ao cabo, foi uma 

saída de mercado – ainda que possa ter tido alguma intermediação do Estado. Porém, em 

2021, a proposta sindical, para os padrões do atual estágio do capitalismo, pode ser 

considerada bem mais radical – bem mais próxima, ainda nos termos polanyianos, da 

proteção social do que do mercado. Trata-se da nacionalização dos bens da Ford. Cabe 

transcrever as palavras de seus formuladores: 
 

Estamos vivendo um momento de muitas transformações, no meio de uma revolução 

industrial e uma revolução tecnológica, sem paradigmas na história da humanidade. 

E numa velocidade que não percebemos o tamanho da transformação. 

O Brasil que já teve dificuldades para embarcar na 3ª revolução industrial e está passando 

longe nessa 4ª. 

Enquanto países como China, EUA, Japão, Alemanha, Coréia investem em pesquisa e 

desenvolvimento na cada de centena de bilhões de dólares, o Brasil não consegue sair da 

casa de dezena de bilhões de reais. 

As cadeias globais de produção estão se reorganizando no mundo. [...] 

A agenda de reindustrialização e do desenvolvimento tecnológico voltou a ser prioritária. 

No Brasil, acontece o contrário. Empresas fechando, desemprego estrutural e metade da 

força de trabalho na informalidade. [...] 

A indústria num país do tamanho do Brasil tem papel propulsor para o desenvolvimento. 

Puxa toda a cadeia econômica, com geração de empregos, na maioria dos casos, com 

remuneração e condições de trabalho melhores. [...] 

A Ford, uma empresa centenária no Brasil, virou as costas para o desenvolvimento nacional 

e o conjunto da classe trabalhadora. [...] 

A nacionalização da Ford é uma medida para garantir a soberania nacional, manter os 

empregos, as cadeias produtivas e o desenvolvimento local das cidades/estados atingidos. 

A construção de uma montadora nacional é um passo decisivo para o país, a retomada de 

um projeto nacional de reindustrialização e a garantia de que o Brasil cumpra as metas do 

milênio da ONU [...] (SILVA; PINHO, 2021, p. s/p). 

 

Houve, junto a parlamentares, a iniciativa de propor um projeto de lei que viabilizasse 

essa nacionalização, porém, até o momento, a questão não avançou. A proposta tem por 

objetivo facilitar e garantir que as plantas da Ford sejam repassadas para outra montadora, 

para que se mantenham os empregos de boa qualidade que os ex-funcionários da Ford de 

São Bernardo do Campo têm tido dificuldade de encontrar. Trata-se também de uma 

tentativa de combater a desindustrialização no Brasil. 

O que é digno de nota é que o Estado é instado a tomar o protagonismo diante de 

uma empresa transnacional que fecha suas portas, mas com o objetivo de inserir o Brasil nas 

cadeias produtivas globais. Não se trata, pois, de um projeto anti-mundialização, mas de um 

projeto que versa sobre a forma de inserção do Brasil no capitalismo mundializado. 

Mesmo assim, a proposta significa uma forma de a sociedade se proteger do mercado. 

Nas palavras de um defensor da nacionalização dos bens da Ford, com a nacionalização, 
 

se dará uma destinação ao patrimônio. Se houver realmente alguma empresa chinesa 

interessada não será a Ford quem irá negociar, será o Estado. [...] Para isso, o Congresso 

Nacional tem um papel fundamental nesse debate, com os governadores, tanto o João 

Doria, em São Paulo, como o Rui Costa, na Bahia e o Camilo Santana, no Ceará, para 

adotar medidas legislativas para o parque [industrial], tirando o poder da Ford de definir a 

sua destinação (MARQUES, 2021, p. 23–24). 
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O poder institucional e o poder coletivo se apropriarem do destino das plantas 

da Ford é, reitera-se, uma proposta quase radical num momento histórico em que “o 

capitalismo globalizado rejeita a submissão à política, que foi uma invenção 

especificamente ocidental para tratar as fortes assimetrias instauradas pelo poder 

econômico do capital” (OLIVEIRA, 2006, p. 287). Por esse motivo, as chances de uma 

proposta como essa lograr algum sucesso são pequenas. 

 

CONCLUSÕES 

 

O encerramento da produção da Ford em São Bernardo do Campo significou 

algo mais do que meramente o fechamento de uma fábrica: serviu de alerta para um 

processo maior que diz respeito ao refluxo de um mundo do trabalho que tinha por 

horizonte a formalização, a conquista de novos direitos e um emprego estável e durável. 

Não se trata de um processo nacional par excellence, posto que é determinado 

desde fora, desde a matriz das empresas transnacionais que precisam maximizar os 

lucros de seus acionistas, porém as respostas oferecidas pelos trabalhadores, por me io 

de seus representantes legítimos, conclamam o Estado-Nação, em suas diferentes 

instâncias, a agir, a procurar intervir nos processos globais para proteger a classe 

trabalhadora local. 

A categoria dos metalúrgicos, porém, ainda demonstra ter relevância política ao 

conseguir, ainda que com derrotas, propor uma agenda para a manutenção dos 

empregos da categoria, com a mitigação dos efeitos da decisão da Ford. Se em São 

Bernardo do Campo a venda da planta acabou por não ter os resultados desejados, a 

proposta da nacionalização dos bens da Ford tem por objetivo garantir que, em 

Taubaté, Camaçari e Horizonte, as plantas se mantenham como unidades produtivas 

no setor. 

Tal relevância política não surgiu do nada: foram décadas de construção, 

sobretudo no ABC paulista, de onde a proposta de nacionalização dos bens da Ford 

emergiu, conforme foi possível demonstrar. Os metalúrgicos do ABC, 

conscientemente, formaram verdadeiros intelectuais orgânicos a partir dos locais de 

trabalho, capazes de conhecer profundamente as empresas e o setor em que atuam, e 

de propor políticas para esse setor. Ainda assim, o atual contexto político – um 

contexto de irrelevância da política, para lembrar, mais uma vez, Francisco de Oliveira 

– propostas desse tipo têm dificuldade de ser implementadas. Para as pretensões dos 

metalúrgicos, o aparelho de Estado é imprescindível para que a agenda pró-indústria 

nacional caminhe. A pressão pela base, o caso de São Bernardo do Campo demonstra, 

não está sendo suficiente para que se consiga impor essa agenda. A Ford e as 

transnacionais, de um modo geral, têm uma capacidade muito maior de impor a sua 

agenda e os interesses de seus acionistas. Isso significa, de um ponto de vista 

polanyiano, um triunfo do mercado sobre a sociedade. E, ainda seguindo Polanyi, 

quando isso acontece, os efeitos costumam ser perniciosos, como ocorreu no período 

entreguerras. 
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INTRODUÇÃO 

  

Este estudo tem, como objetivo básico, apresentar impactos socioambientais 

provocados pela implantação e funcionamento da agroindústria da cana, da mineração e do 

agronegócio, em especial impactos sobre os modos de vida da comunidade quilombola 

Nossa Senhora do Chumbo, a partir da percepção dos moradores e das moradoras. 

 A comunidade Quilombola Nossa Senhora do Chumbo está situada na região que é 

conhecida como Cerrado do Pantanal, no município de Poconé localizado na porção centro-

sul do estado de Mato Grosso, na microrregião do Alto Pantanal. O município tem uma área 

de 17.260,861 km² e com uma população estimada, em 2010, de 31.779 habitantes 

(IBGE,2010). 

A comunidade destaca-se pela rica biodiversidade de sua área e pelas características 

típicas de seus moradores/as. Comunidade quilombola há muito esquecida pelo poder 

público, ela sobrevive graças à luta dos seus/suas moradores/as, apoiados na agricultura de 

subsistência, na preservação da natureza, nos seus costumes e tradições. A área foi, por outro 

lado, impactada pela injustiça ambiental. 

A história da comunidade remonta ao final do século XIX. Conforme relatos dos 

próprios moradores, em 1895, uma grande fazenda chamada Guanandi, situada na área rural 

do município de Poconé, depois de quase vinte anos de inatividade, sem nenhuma produção, 

foi comprada pela família do senhor Manoel Metelo de Campos, descendente de escravos. 

Deram, assim, origem à futura comunidade do Chumbo.  

Com a agroindústria da cana, os conflitos na região do Cerrado do Pantanal 

intensificaram-se nos primeiros anos do século XXI com disputas desiguais entre os/as 

moradores/as das comunidades que tiveram e têm sua cultura, identidade e território 

ameaçados por grupos economicamente dominantes. Na região, os desmatamentos 

realizados para a introdução da monocultura, somados à pecuária e a mineração, têm 

motivado conflitos entre os donos desses grandes empreendimentos e os agentes sociais que, 

na maioria, vivem da agricultura familiar de subsistência.  

Dos anos de 1980 até 2012, esses agentes estiveram sujeitos à expropriação. Assim 

como em outras localidades, precisaram então migrar em busca de trabalho. A agroindústria 

da cana se tornou um destino dessa mão de obra local e de migrantes do Nordeste. Essa 

região atualmente passa por uma fase de transição para o cultivo da soja e pela intensificação 

dos garimpos de ouro. 

Os impactos socioambientais resultantes da implantação da usina, mineração e da 

soja na comunidade recaem de modo desproporcional sobre diferentes grupos presentes 
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nesse território, em função da vulnerabilidade social e econômica. As comunidades rurais 

negras do Mato Grosso foram, de forma extremamente negativa atingidas pelos “projetos de 

desenvolvimento” tanto nos custos ambientais destes projetos como nas novas formas de 

espoliação do trabalho acarretadas, configurando–se assim o racismo ambiental.  

A comunidade do Chumbo mostra evidências de que os/as moradores/as sofrem 

com as injustiças ambientais existentes na região, fruto de um modelo desenvolvimentista, 

em que a preocupação é, unicamente, a busca pelo maior retorno do capital empregado.  

No município de Poconé, a devastação, tais como o desmatamento e as queimadas, 

causadas pelo extrativismo mineral, monoculturas e o desenvolvimento da pecuária, tem 

provocado até hoje degradações ambientais e sociais que interferem diretamente na vida 

dos/as moradores/as, constituindo um quadro vivido de racismo ambiental, pois os efeitos 

desses processos recaem de forma desproporcional entre os agentes sociais envolvidos. 

Acselrad (2009) aponta que as injustiças ambientais se configuram quando há uma 

distribuição desigual dos riscos ambientais, principalmente quando recaem sobre os grupos 

considerados mais vulneráveis. Algumas análises sobre a distribuição dos riscos ambientais 

concluíram que os impactos dos acidentes ambientais estão desigualmente distribuídos por 

raça e por renda. Áreas de concentração de minorias raciais têm uma probabilidade maior 

para sofrer com riscos e acidentes ambientais. Esses estudos também demonstram que há 

uma atuação do Estado que concorre para aplicação desigual das leis ambientais (BULLARD, 

2002).  

A noção de justiça ambiental decorre da noção de tratamento justo. 
 

 Por tratamento justo entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos 

étnicos, raciais ou de classe, deva suportar uma parcela desproporcional das consequências 

ambientais negativas resultantes da operação de empreendimentos industriais, comerciais 

e municipais, da execução de políticas e programas federais, estaduais ou municipais, bem 

como das consequências resultantes da ausência ou omissão destas políticas. (BULLARD 

apud ACSELRAD, 2009, p.16). 

 

Dessa situação decorre a noção de racismo ambiental. De acordo com Acselrad, esta 

é uma forma de racismo institucional. 
 

uma agenda nacional para redesenhar a política ambiental dos EUA de modo a incorporar 

a pauta das ‘minorias’, comunidades ameríndias, latinas, afro americanas e asiático 

americanas, tentando mudar o eixo de gravidade consolidou-se assim como uma rede 

multicultural e multirracial nacional, e mais recentemente internacional, articulando 

entidades de direitos civis, grupos comunitários, organizações de trabalhadores, igrejas e 

intelectuais no enfrentamento do ‘racismo ambiental’ visto como uma forma de racismo 

institucional. Buscou-se assim fundir direitos civis e preocupações ambientais em uma 

mesma agenda, superando vinte anos de dissociação e suspeita entre ambientalistas e 

movimento negro. (ACSELRAD, 2004, p. 5). 

 

O modelo econômico centrado em latifúndios e na monocultura altera os espaços de 

vida dos/as moradores/as: os ativos naturais são transformados em mercadorias. Ele 

também produz a retirada compulsória de moradores/as que acabam por deixar a 

comunidade indo morar nas periferias da capital e de outros Estados. 
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Entretanto, os/as moradores/as da comunidade do Chumbo não desistiram do seu 

território e continuam resistindo às pressões realizadas pelos fazendeiros da região, que 

tentam insistentemente comprar a terra, com informações infundadas sobre todo aquele 

território, sugerindo que ele vai se transformar em área de plantio e que essas terras não 

despertariam interesse de ninguém. 

*** 

No intuito da problematização da questão ambiental inserida na noção de justiça 

ambiental, buscamos abarcar os problemas decorrentes do tipo de apropriação que o ser 

humano realiza sobre a natureza a partir das mais diversificadas relações de produção e 

trabalho, fatores preponderantes no surgimento das desigualdades que irão influenciar as 

relações sociais e ambientais na comunidade quilombola Nossa Senhora do Chumbo. Esse é 

o foco principal deste estudo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Com o objetivo de buscar respostas aos questionamentos que orientaram esta 

pesquisa, optou-se por fazer um estudo de caráter qualitativo, utilizando a metodologia de 

“História de Vida”. Além do trabalho de campo com entrevistas, registros fotográficos e 

observação direta, recorremos a arquivos públicos, documentos da igreja, e estudos 

realizados. A falta de registros oficiais acentuou a importância da memória dos moradores 

para a recuperação da trajetória da comunidade e a observação direta do ambiente e das 

condições de vida dos moradores. Com relação à problematização da agroindústria da cana 

no Cerrado do Pantanal, na pesquisa buscaram-se outras referências bibliográficas, 

documentais, sites da internet, dissertações, teses, arquivos públicos e entrevistas com 

moradores/as da região. 

Ressalta-se que, ao pensar em realizar esta pesquisa, houve a preocupação com a 

escolha dos instrumentos metodológicos que pudessem corresponder ao objetivo de 

conhecer a trajetória de vida e expor os conflitos sociais e ambientais da comunidade.  

A coleta, análise e interpretação dos dados ocorreram de agosto/2017 até 

outubro/2019.  

A pesquisa foi muito bem recebida pelos/as moradores/as da comunidade, que 

prontamente aceitaram responder aos questionamentos. A adesão foi imediata e pode-se 

observar que todos ficaram orgulhosos pela escolha da comunidade em que residem e, 

principalmente, por eles terem sido os/as entrevistados/as.  

O primeiro contato com a comunidade para a realização da pesquisa ocorreu em 

agosto de 2017, com o senhor José Atanásio de Lima, conhecido como “Seu Juca”, neto do 

senhor Manoel Metelo de Campos, fundador da comunidade. Seu Juca é considerado 

pelos/as moradores/as da comunidade como um dos seus representantes. Este foi o 

primeiro morador da comunidade a trabalhar em busca de melhorias básicas, como doações 

de terra, mutirão para construção de casas e plantações de alimentos que após a colheita eram 

divididos igualmente entre os moradores. Com relação aos entrevistados a maioria tem 

vínculo familiar com o senhor José Atanásio de Lima. 
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O universo da pesquisa foi constituído por moradores/as da comunidade do 

Chumbo. O interesse e a participação, durante todo o período de pesquisa de campo, 

contaram com a disponibilidade e o consentimento prévio de cada um dos moradores para 

a coleta dos dados com as entrevistas e registros fotográficos.  

Para a definição dos critérios utilizados para a escolha dos/as entrevistados/as, foi 

realizada uma criteriosa avaliação do seu significado no grupo e da sua experiência com uma 

análise do histórico da comunidade e de seu cenário atual, baseados nas várias conversas 

preliminares com os/as moradores/as mais antigos da comunidade.  

A partir da escolha dos/as entrevistados/as, foi feita uma divisão de pessoas em três 

grupos, utilizando-se para isso os seguintes critérios: antiguidade, maior representatividade 

na comunidade e, um terceiro, com opinião parcialmente oposta a dos moradores/as e uma 

representante do clero. 

Os agentes sociais, durante as entrevistas, foram muito receptivos e participaram de 

forma intensa nas suas narrativas, descrevendo os caminhos percorridos pelos seus 

antepassados. Muitos vieram do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, para o 

qual o senhor Manoel, avô do senhor Juca, foi trazido como escravizado da cidade de Patos 

de Minas/MG.  

 

Comunidade Quilombola Nossa Senhora do Chumbo – POCONÉ/MT 

 

A origem da comunidade Quilombola Nossa Senhora do Chumbo, no município de 

Poconé, como se afirmou, remonta ao final do século XIX, com a compra de terras por 

Manoel Metelo, e ao início do século XX, com a chegada dos primeiros moradores. 

 

Mapa 1 - Poconé: Localização da Comunidade Quilombola do Chumbo, 2019 
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Com a chegada dos novos moradores no início do século XX deu-se início a um 

novo ciclo de produção dessas terras, com uma agricultura de subsistência baseada na 

plantação de roças simples com alguns alimentos de primeira necessidade e com a criação de 

animais, como vaca, galinhas e porcos.   

Até a década de 1970, a comunidade do Chumbo continuou vivendo da agricultura 

de subsistência. A região era praticamente isolada em virtude da sua mata fechada, o que 

dificultava o acesso até a área urbana do município de Poconé.  

  No início da década de 1980, com a instalação da agroindústria da cana na 

comunidade e, em 1986, com o asfalto da rodovia que liga a comunidade à área urbana, foi 

despertado o interesse dos fazendeiros e empresários da região, dando início às disputas por 

terras com a retirada compulsória de moradores/as das comunidades locais, apresentando 

um quadro de injustiças e conflitos que já existe e avança há aproximadamente 40 anos. Para 

a moradora Ana Luiza de Almeida, que trabalhou no corte de cana, a usina poluiu o solo e a 

água, causou desmatamento, e trouxe também muita violência, homicídio, estupros, drogas, 

prostituição e exploração de mão de obra. Com isso, ao longo do tempo, alguns 

moradores/as venderam suas terras e foram morar em outras cidades. 

Molina (2015, p.13) afirma que as mudanças no campo, trazidas pela lógica de 

acumulação do capital, representadas pelo agronegócio e suas monoculturas de exportação, 

transformam “os alimentos em commodities, intensificam, por diversas estratégias, a super 

exploração dos camponeses e suas famílias”. Para Fernandes (2002), os campos são 

organizados de formas diferentes, melhor dizendo, a partir das diversas relações sociais que 

são determinantes.  

Segundo os relatos de Seu Juca, corroborados pela declaração de outros/as 

moradores/as da comunidade, no início da formação da comunidade, havia muita fartura, 

porque eles produziam arroz, milho, mandioca, feijão, banana e todos os produtos colhidos 

destinavam-se ao consumo familiar. Também criavam alguns animais como galinhas e vacas. 

Das vacas se extraía o leite para a produção de queijos e manteiga; os bezerros eram vendidos 

para outros fazendeiros da região. Tudo que se produzia era resultado de um trabalho comum 

de todos/as moradores/as da comunidade, sem se preocuparem com a definição de espaços 

e proporções. 
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Foto1 - Seu Juca com sua viola de cocho na sala da sua casa 

 
Fonte: Acervo da autora 

 

Seu Juca, neto do fundador da comunidade senhor Manoel Metelo de Campos, 

relatou a história da formação da comunidade. Segundo ele, seu Manoel foi trazido ainda 

criança para Mato Grosso, como escravizado para trabalhar na senzala em Mata Cavalo1, no 

município de Nossa Senhora do Livramento, época em que havia uma grande quantidade de 

escravos nessa região. Seu Juca relata que seu pai, Sebastião Metelo, veio morar na 

comunidade com 12 anos de idade. 
 

Para meu avô chegar aqui, ele trabalhava na senzala. Na época que entrou a carta de alforria, 

o senhorio dele disse para ele que se ele passasse quatro anos na senzala sem ter uma 

reclamação contra ele, o senhorio daria a carta de alforria para ele viver a vida dele do jeito 

que ele quisesse. E como era um homem trabalhador, honesto, e nesse tempo as pessoas 

tinham que cumprir a sua palavra, ele completou o tempo demarcado, os quatro anos. 

Depois ele se apresentou para o senhorio, dizendo que já tinham se passado os quatro 

anos, relembrando o que ele havia dito, que se não houvesse nenhuma reclamação contra 

ele, que receberia a carta de alforria, mas o senhorio negou, disse que não daria a carta de 

alforria. Aí meu avô questionou: “ como que é isso, foi o senhor que prometeu, não foi eu 

quem pedi. Eu tenho que viver minha vida, eu tenho que cuidar de meus filhos, tenho 

minha esposa também para cuidar”. Ele disse que não daria para o meu avô a carta de 

alforria, e meu avô disse que de um jeito ou de outro ele tinha que dar a carta, por que se 

ele não desse, o meu avô disse que iria fugir, que ele saia de lá, que ele ia ser livre. Daí o 

senhorio dele disse a ele que se ele fugisse ele mandaria matar o meu avô, e ele disse que 

nem se morresse, ele ia tentar, por que ele queria ser livre. (Seu Juca, Poconé/MT, junho/ 

2019). 

 

 
1 Os quilombos de Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento, reivindicaram na Justiça a posse definitiva 
das terras dos seus antepassados. Em 2002, a INTERMAT (Instituto de Terra de Mato Grosso) outorgou o título definitivo 
da área à Fundação Cultivares dos Palmares, do governo federal. A seguir, o presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou 
um decreto no qual reconheceu que o INCRA teria a função de identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras 
dos descendentes de quilombolas. Apesar dessas iniciativas, os conflitos com os fazendeiros persistem (CAVALCANTE, 
2013). 
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O Seu. Juca guarda na memória pessoal as histórias familiares e da comunidade, 

compartilhando assim uma memória coletiva que se constrói, resiste e, a partir de laços 

sociais e culturais, se compartilha e se solidifica no decorrer do tempo.  

 

Agroindústria da cana no município de Poconé/MT 

 

A comunidade quilombola Nossa Senhora do Chumbo encontra-se às margens da 

rodovia MT-451, rodovia que foi construída entre 1958 e 1963. A usina instalada na área da 

comunidade, conforme relato do senhor Adauto Leite, foi implantada por volta de 

1981/1982.  Antônio Adauto Leite, cearense, pecuarista, nascido em 15 de fevereiro de 1939, 

chegou à região em 1958, com 20 anos de idade. Casou-se com a poconeana Benedita 

Rodrigues Souza Leite, que herdara terra do seu pai na região.    

Apesar da construção da rodovia MT-451 ter sido entre 1958 e 1963, a via somente 

foi asfaltada nos anos 1980, fazendo a ligação de duas das mais importantes rodovias 

pantaneiras, a MT-060, que liga a cidade de Poconé ao sudeste do Estado e a MT-070 que 

liga Poconé à cidade de Cáceres, em direção sudoeste. 

Inicialmente, o acesso à comunidade do Chumbo não existia, porém com o objetivo 

de escoar a produção das fazendas locais pela MT-070, foi feito seu prolongamento, o que a 

cortou ao meio e às outras comunidades da região.  

 

Foto 2 - Rodovia MT-451, denominada Adauto Leite 

 
Fonte: Autoria própria, novembro/2018. 

 

A foto 2, feita no km 16 da rodovia, retrata o início da rodovia MT-451, denominada 

Adauto Leite. A rodovia tem o ponto de partida na cidade de Poconé/MT próximo ao 

Distrito de Cangas. A rodovia termina no entroncamento da BR-070, que dá acesso ao 

município de Cáceres/MT. No mês de agosto, dirigir nessa rodovia é muito perigoso, pois a 

cada ano aumentam os focos de queimadas que, além de prejudicar a saúde, provocam danos 

ambientais e colocam em risco a visibilidade do condutor. 
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Sobre o prolongamento da estrada, o relato do Senhor Antônio Adauto Leite se 

constitui em importante registro histórico: 
 

Porque a rodovia leva o meu nome? Está bem a dizer eu que fui o fundador dela né? Eu 

era operador de máquinas, descia a máquina de cima da carreta, operava a máquina, aí eles 

me deram esse mérito.  [...] Eu cheguei aqui em 1958, setembro de 1958, tinha essa estrada 

para abrir aqui, foi no governo de João Ponces de Arruda, ele que estava no governo na 

época. Asfaltou aqui em 1986, quando começou a usina, aliás a estrada. Nós viemos em 

quatro para montar acampamento, era eu, finado Chico, motorista e o Arilmo, para 

descarregar.  Em 1958. Lembro até o dia da semana, dia de domingo, 17 de setembro de 

1958. Foi no dia 29 de setembro que chegou a primeira máquina lá no Retiro2, essa máquina 

era para abrir a estrada. Fui eu quem desci ela da carreta, o começo da estrada fui o primeiro 

quem derrubei a primeira árvore pra fazer a estrada, aqui era um deserto, só passava carro 

de boi, quando viram a máquina ficaram todos admirados de verem derrubando as árvores. 

(Adauto Leite, Poconé/MT, maio/ 2019). 

 

Por outro lado, o prolongamento da estrada e depois o asfalto despertaram vários 

interesses pelos bens naturais da região, assim como disputas por terra, exploração de 

garimpos, desmatamentos em busca de madeiras e disputa por água, o que intensificou os 

conflitos socioambientais.  

No relato do senhor Adauto, no período dos anos 1960, a região era um lugar calmo, 

tranquilo, em que homem e natureza viviam em harmonia.  
 

Quando nós entramos aqui, era tudo mato para irmos a Poconé. Era só carro de boi, ou 

então a cavalo. Não existia uma bicicleta. Bicicleta pareceu aqui, depois que eu cheguei 

aqui, acabou serviço da firma aqui, eu fui embora para Goiás, depois retornamos e viemos 

morar numa taperinha3, isso aqui nós construímos em 19654, era um capão grande de mato, 

em 1964/1965, mudamos para cá. Então você veja, era uma dificuldade para ir a Poconé, 

já fui muito a cavalo, nós moramos quatro anos em uma taperinha aqui embaixo, depois 

que viemos construir isso aqui, no dia que entramos para morar, só era metade coberta, 

sem porta e nem janela, era um barraquinho estreitinho, baixinho, casinha baixa, então era 

uma dificuldade, mas era um tempo tranquilo, uma tranquilidade, tempo bom demais, não 

tinha nada. Eu comprei a primeira bicicleta, saía daqui e ia para Poconé comprar remédios, 

eram duas horas de relógio daqui lá de bicicleta. Hoje aqui na fazenda tem uma represa de 

água grande, córregos tem bastante, mas rio não tem (Adauto Leite, Poconé/MT, junho 

de 2019). 

 

Ficam evidentes a precariedade da moradia e as dificuldades de transporte e de 

locomoção da época para a área urbana de Poconé, que somente era feita a cavalo ou carro 

de boi, o que tornava a vida dos trabalhadores em uma luta diária pela sobrevivência e sem 

as condições mínimas de uma vida digna de quem trabalha.  

No que se refere à construção da estrada, senhor Adauto diz que tudo mudou, de 

forma positiva, porque trouxe energia elétrica e facilitou o acesso até Poconé. 
 

 Aqui mudou tudo. Era tudo mato, mato virgem, não tinha nada caído, não tinha nada. 

Depois que abriu a rodovia, a gente foi se estabelecendo aqui, comprando terra, plantando, 

abrindo pasto para criar gado, depois veio a energia, em 1974, e em 1981 veio a usina, 

 
2 Retiro é outra comunidade local do município de Poconé/MT 
3 Uma casa pequena, simples. 
4 Refere-se à grande casa que hoje substituiu aquela que ele chama de taperinha 
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depois em 1986 veio o asfalto. Aqui não era nada, era mato. Aqui desenvolveu muito, 

melhorou muito. Para você ir daqui para Poconé ia de carrocinha, a cavalo, de bicicleta, 

tudo difícil, e hoje tá tudo mais fácil. E quando a usina faliu prejudicou muito, 

principalmente essa comunidade, tinha muito serviço, acabou o serviço, a mão de obra 

começou a mudar. Foram indo para o nortão. Agora vem essa soja, já tem uns três anos, 

mas não gera muita mão de obra, mas valoriza a terra (Adauto Leite, Poconé/MT junho/ 

2019). 

 

Na entrevista do senhor Adauto, ficam evidentes as alterações que foram ocorrendo 

na paisagem da comunidade, ao longo dos anos: com a derrubada das árvores, tudo foi 

mudando, principalmente com a chegada da usina que, no início, para o seu funcionamento 

precisava de energia elétrica; depois de alguns anos conseguiu o asfaltamento da rodovia para 

melhorar o escoamento da produção o que possibilitou indiretamente algumas melhorias 

para os agentes sociais, como energia, locomoção e trabalho.  

O Senhor Juca relata que a construção da estrada e a chegada do asfalto trouxeram 

muitas melhorias para a comunidade, pois o deslocamento dos moradores até a área urbana 

de Poconé foi facilitado - nessa época5, a maioria das mercadorias, tais como, remédios, 

roupas e alguns alimentos não eram disponíveis na comunidade.   
 

Foi um projeto que veio do governo né? Primeiro mandou um topógrafo fazer a picada, 

daí eles pararam num lugar ali perto da Comunidade do Jejum6, num acampamento que 

era ali da turma do CR, eles pararam primeiro lá, depois vieram parar aqui. Daqui eles 

continuaram até acabar no Sete Porco7. Então esse topógrafo que fez essa dimensão né? 

Eu não posso te dizer o ano por que nessa época a gente não guardava muita coisa, ele 

deve ser de cinquenta e pouco né, por que eu sou de quarenta e oito, eu me lembro 

perfeitamente, mas não sei quanto anos eu tinha nessa época, mas eu tenho uma boa 

memória mesmo desse momento, porque é uma coisa que marcou, que mudou a vida da 

gente, porque depois que eles fizeram o levantamento da picada, logo já veio a turma com 

os maquinários, veio estreio, patola, veio máquina de esteira, veio trator,  veio duas 

companhias, vinha a Coenge e veio a TVR, então a COENGE foi abrindo e a outra foi 

fazendo o aterro,  já foi na época de quando abriu a estrada foi mais ou menos na época 

de cinquenta e cinco, por que aí eu já aguentava ir, por que a escola não era aqui, começou 

na casa de meu pai e eu comecei com cinco anos na escola, quando as professoras se 

casavam deixavam de dar aula, e a escola acabou. Quando voltamos pra escola, já estava 

com 14 anos, as coisas já estavam mais fáceis, a estrada já estava mais fácil, aí apareceu a 

primeira bicicleta. Tinha um irmão mais velho do que eu, ele pegava uma bicicleta e ia em 

Poconé de manhã, meio dia ele estava aqui. A estrada melhorou a vida da comunidade, por 

que a vida da comunidade era sofrida. Quando acaba os recursos daqui, no caso era só em 

Poconé, negócio de remédio, negócio de um dinheiro, muitas vezes aqui até tinha para 

vender para as outras pessoas, mas a maioria das coisas era lá, até tinha um botequim de 

vender guaraná, açúcar, um café, pouca coisa, essas coisinhas assim a gente achava, mas no 

mais não. Como meu pai que comprava de bastante ele ia em Poconé, mas quando a gente 

pegou um tamanho, uns sete anos ele nos mandava ir a Poconé, comprava de bastante, e 

ia a cavalo, saía bem cedo, fazia a compra, e trazia tudo nas costas do cavalo, e de tarde 

trazia guaraná para ele tomar a tarde. Quando apareceu a bicicleta, as pessoas que tinham 

mais dinheiro já foi comprando charrete né, a carroça foram aparecendo mais né, porque 

carroça mesmo era difícil, aqui era mais carro de boi. Ai o povo já largou do carro de boi, 

 
5 A construção da rodovia MT-451 deu-se em meados de 1958 a 1963. A via somente foi asfaltada nos anos 1980, fazendo 
a ligação de duas das mais importantes rodovias pantaneiras, a MT-060, que liga a cidade de Poconé ao sudeste do Estado 
e a MT-070, que liga Poconé à cidade de Cáceres, em direção sudoeste. 
6 Comunidade quilombola Jejum, localizada no Cerrado do Pantanal. 
7 Comunidade quilombola do Cerrado do Pantanal. 
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já mandou fazer carreta que era uma condução mais leve, quando assustou alguns já com 

o negócio da charrete, alguns que já tinha mais jeito já foi comprando um caminhãozinho, 

porque daí já tinha a BR né? (Seu Juca, Poconé/MT, junho/2019). 

 

O que se observa na fala de Seu Juca é que no início da obra de construção da estrada, 

quando vieram os primeiros topógrafos, ele era criança e tem vaga lembrança dessa época. 

Entretanto, quando chegaram as máquinas para o início das obras, ele já era adolescente, daí 

lembrar-se com detalhes quais elas eram e quais as empresas que foram contratadas para o 

trabalho na construção da estrada. Ele cita cada uma delas. 

Não se pode negar que a estrada trouxe mais facilidade para o deslocamento até a 

área urbana do município de Poconé. Por outro lado, outras comunidades da região foram 

divididas, como por exemplo a comunidade Quilombola de Campina da Pedra, o que 

resultou para os agentes sociais numa sensação de sequela de rompimento de algo que era 

um todo e agora está dividido, além de vários conflitos fundiários em toda a região. 

Foi possível observar nas narrativas dos/as moradores/as da comunidade do 

Chumbo que a aplicação de agrotóxicos nos monocultivos, assim como a fuligem que 

chegavam dentro das suas casas, prejudicavam não só o meio ambiente mas a saúde dos 

agentes sociais. 
 

No caso brasileiro, os riscos ecológicos próprios dos componentes do moderno pacote 

tecnológico, somados ao descontrole do receituário agronômico da maioria das 

propriedades agrícolas, provocaram - e continuam a provocar - danos ecossistêmicos 

irreversíveis em algumas regiões do país. O uso intensivo de fertilizantes, por exemplo, é 

um dos fatores fortemente associados à eutrofização dos rios e lagos, à acidificação dos 

solos e à contaminação de aquíferos (MARTINS; SILVA, 2010, p.3). 

 

 No que diz respeito aos impactos ambientais, é importante salientar que: 
 

Os gases expelidos pela fuligem da cana queimada são o carbônico, os nitrosos (sobretudo 

o monóxido e o dióxido de nitrogênio) e os sulforosos (como o monóxido e o dióxido de 

enxofre). Alguns desses gases vão para a atmosfera e podem reagir com a água, gerando 

ácidos nitrosos e sulforosos que, com grande acumulação, podem gerar chuva ácida, 

prejudicial ao meio ambiente (MARTINS; SILVA, 2010, p.3). 

  

Os conflitos relacionados aos monocultivos têm se tornado recorrentes na região do 

Cerrado do Pantanal. A agroindústria da cana provocou alterações no modo de vida dos/as 

moradores/as, apesar dos grupos dominantes negarem tal assertiva.  

Na comunidade do Chumbo, os trabalhadores que vieram trabalhar no setor 

sucroalcooleiro foram privados de condições básicas, conforme mostraram os depoimentos 

dos moradores/as, há o relato de que só depois da primeira safra é que contrataram o serviço 

deles para fazer a construção dos barracões de palha. Ou seja, nem lugar para os 

trabalhadores migrantes dormirem a usina proporcionou, o que evidencia a barbárie do 

trabalho nos canaviais.  

O tratamento dado pela agroindústria da cana que se estabeleceu na comunidade do 

Chumbo para os trabalhadores migrantes, bem como para os trabalhadores da comunidade 

local, foi de exploração total dos agentes sociais e, se não bastasse isso, teve início um 



153 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

processo muito agressivo de degradação ambiental. A combinação dessas duas situações 

escancara a injustiça ambiental e social. 

Marinete fica muito triste ao se lembrar de seu tio Benedito que, embora tenha sido 

alertado pela família, vendeu suas terras para a usina, e por um valor extremamente baixo - 

conforme Marinete, “vendeu a troco de nada”. O acesso à terra para a família do senhor Metelo 

foi muito difícil, e, segundo Marinete, o senhor Benedito não tinha a noção do valor 

imobiliário, o que não passou despercebido pelos latifundiários da região. 
 

Hoje em dia não tem mais isso, com a implantação da usina, tudo começou a ser 

transformado. Tinha um tio que morreu depressivo, ele não queria que tio Benedito 

vendesse aqui para a usina, o mesmo vendeu a troco de nada, porque não entendia a 

importância da mata para a comunidade, da nossa qualidade de vida, não tinha essa 

formação e esse meu tio que se chamava José, eram dois irmãos do meu avô, um era José 

e o outro Jacob. Tio José falava pra tio Benedito: ‘Não vende, não vende, esse povo vai 

acabar com nossa comunidade’. A usina ficou muito tempo, no início era Cocapo, no 

começo foi até bom, depois da Cocapo que veio a Alcapan (Álcool  do Pantanal) , a Cocapo 

era uma cooperativa, vários donos, depois veio essa Alcapan, depois o Grupo Zulli, nessa 

época começou a abrir as ruas e veio água encanada, vamos dizer que o poder público 

olhou um pouquinho mais pra cá, foi bom na infraestrutura, mas na parte da usina teve 

muito malefícios, além da destruição da mata, teve muitas doenças, por causa da fuligem 

causava alergia, problemas respiratórios, pressão arterial. Com a implantação da usina veio 

a prostituição, os homens vinham na época da safra e depois iam embora e deixavam 

muitas mulheres grávidas. A usina traziam de 400 a 700 homens, principalmente do 

nordeste, tinha muitos alagoanos, tinham muita violência entre eles, depois que a usina 

abriu falência ficavam de três a cinco meses sem pagar os funcionários, tinha trabalho 

escravo, os alojamentos eram péssimos, muitos deixavam a família lá no nordeste, nesse 

meio tem de tudo, tem os homens casados que deixavam a família, aí ficavam três, quatro, 

cinco meses sem receber, eles passavam necessidade aqui e a família passava necessidade 

lá, eles ficavam esperando esse dinheiro que nunca chegava. Nós também sofremos, o meu 

esposo veio de Alagoas para trabalhar na usina, ele era mecânico, quando eu engravidei, 

depois do quinto mês não saiu mais pagamento pra ele até nascer nossa filha, a gente só 

não passou necessidade porque tinha minha mãe, tinha minha família que nos ajudava, mas 

muitos passavam fome, muitas vezes o marido e a mulher, tinha cantina industrial e tinha 

cantina agrícola, teve muita gente que aprendeu algumas profissões, temos pessoas que se 

formaram em química, começou a trabalhar na usina na área de laboratório e até hoje 

trabalha nas usinas fora daqui, só não recebiam salário, até hoje tem gente na justiça pra 

receber. Depois que a usina abriu falência pagaram uma parte dos funcionários, mas 

fizemos muitas manifestações no Tribunal Regional do Trabalho, passávamos semanas na 

porta, cozinhando embaixo de árvores para pressionarem a pagar os salários (Marinete, 

Poconé/MT, outubro/2017).  

 

Na visão de Marinete, a comunidade, antes da chegada da usina, tinha uma vida em 

que reinava a tranquilidade, mas as transformações foram surgindo de forma muito rápida e 

as consequências ambientais e sociais influenciaram diretamente na vida da comunidade. 

Terras antes utilizadas pela agricultura de subsistência e ocupadas por moradores/as 

locais foram transformadas em imensos canaviais, trazendo de toda parte do País migrantes 

que sonhavam com uma melhoria na sua vida, movidos pela ilusão de um bom emprego e 

altos ganhos, como ocorreu em todas as áreas onde houve uma corrida para o plantio da 

cana de açúcar, incluindo o Estado de Mato Grosso.  
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Ao contrário do que esses agentes sociais sonhavam, a realidade vivida se mostrou 

completamente diferente, com a exploração da mão de obra, desintegração da família e 

muitos adquiriram doenças do trabalho que os levaram a morte, tudo em nome de um 

aumento da produção da agroindústria da cana.  

 

Agroindústria da Cana: Cocapo/Alcopan – Álcool do Pantanal LTDA 

 

A Cocapo começou com a introdução da monocultura da cana-de-açúcar em uma 

área de 6 mil hectares por volta de 1981/1982. Em meados de 1990, foi vendida ao Grupo 

Zulli, e recebeu o nome da usina de açúcar, álcool e biodiesel Alcopan - Álcool do Pantanal 

Ltda8.  Esse empreendimento foi fechado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 

acusado de muitas irregularidades, entre as quais manter trabalhadores em condições 

análogas à escravidão. Em agosto de 2012, foi declarada falência da Alcopan – Álcool do 

Pantanal Ltda. 

Sobre a instalação da usina e sua concretização, valemo-nos mais uma vez do relato 

do senhor Adauto Leite: 
 

Zambrózio era comprador de gado, tinha uma fazenda aqui em Poconé. Ele andava por 

muitos lugares, quando surgiu a usina de álcool em Mato Grosso do Sul, ele viu lá. Um dia, 

no Banco do Brasil em Poconé, ele falou para o gerente: “Está bom de arrumarmos um 

grupo e montar uma usina de álcool aqui em Poconé também”. Levantou a lebre né. O 

Donizete9 também se colocou à frente e conseguiu fazer um grupo, depois fizeram uma 

proposta ao banco, foi aqui, foi ali, acabou que o banco aprovou, assim a usina veio para 

Poconé. A empresa ZANINI veio montar a fábrica, era a construtora e escolheram essa 

região aqui, vieram naquele tempo estava bem encaminhado, Roberto Campos era Senador 

ele foi o cabeça, ajudou a encaminhar tudo lá em Brasília: os papéis, os projetos pra sair e 

liberar tudo até para procurar um lugar. Aí veio um cara de São Paulo, até morreu em 

Poconé de infarto, era técnico nesse negócio de montar usina, para ver onde que tinha 

lugar de grande vazão de água, foi andando por ali e aqui, e vieram encontrar aqui, acharam 

aqui a vazão suficiente. Primeiro foi COCAPO, depois venderam pra ALCOPAN e 

GRUPO ZULLI são a mesma coisa. Quando a COCAPO vendeu, nem foi pra esse povo, 

estava tudo encaminhado para vender para aquele cara, esqueci o nome, o cara que 

comprava diamantes, foi ele que colocou esse nome, ALCOPAN, não quiseram vender 

pelo preço que ele ofereceu, venderam para turma do GRUPO ZULLI, que deixou o nome 

de ALCOPAN mesmo, ficaram até a falência, acabou. Não tem condições de voltar né, 

não tem mais terra para plantar cana, já acabou tudo. Isso tem quantos anos? Foi em 2012, 

são sete anos parado, já não vira mais nada, tá tudo enferrujado, caldeira, casa de máquina. 

A usina surgiu em 1981 ou 1982, nesses períodos (Adauto Leite, Poconé/MT, junho/ 

2019). 

 

A partir do relato do senhor Adauto, podemos identificar a visão capitalista do 

projeto, pois a ideia da construção da usina surgiu da associação de pessoas que detinham 

recursos e conhecimentos específicos para identificar o melhor local para a construção da 

usina. Esse grupo visualizou uma oportunidade de obtenção de lucros, sem se preocupar 

 
8 Alcopan – MF: 37.497.237/0001-30, com seu primeiro pedido de Licença à FEMA em 07 de dezembro de 1993 e o 
segundo pedido de Licença de Operação em 25 de maio de 1995 (Diário do Estado de Mato Grosso de 10 de maio de 
1995). 
9 Fazendeiro na região de Poconé/MT 



155 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

com as consequências socioambientais que tal empreendimento traria para a localidade. Em 

seu depoimento, ficam claras a anuência e a colaboração do poder público na persecução da 

implantação da usina, facilitando os trâmites legais para obtenção das licenças. 

Na época, o governador Júlio Campos e sua comitiva fizeram vistorias em obras dos 

municípios de Nossa Senhora do Livramento e de Poconé/MT, e percorreram as 

dependências da usina em pleno funcionamento.  
 

Foi publicado no  Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 17 de junho de 1986, Página 

22, o pedido de Licença de Operação da  Usina de Álcool - COCAPO – Cooperativa 

Agrícola dos Produtores de Álcool de Poconé/MT, localizada à Estrada Rodovia da 

COENGER, Km 18, C.G.C 15.036.985/0001-01, torna público que requereu à Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social – Coordenadoria do Meio Ambiente, através do 

processo n. 388, em 13 de junho de 1986, Licença de Operação de Destilaria de Álcool, a 

localizar-se no km 16 – Estrada da Rodovia COENGE, Poconé-MT. Na VMT-18 está 

localizada a Usina de Álcool da COCAPO – Cooperativa Agrícola dos Produtores de 

Álcool, de Poconé, visitada pela comitiva governamental. O governador Júlio Campos, 

após percorrer as dependências da usina em pleno funcionamento, e verificar seu potencial, 

disse que essa “será a redenção da economia pantaneira” (Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso/junho/1986) 

 

Figura 1 - Jornal encontrado no Arquivo Público do município de Cuiabá/MT 

 
Fonte: Arquivo Público do município de Cuiabá, maio/2019. 

 

Para Milaré (2011), o final da década de 1960 foi um marco do crescimento 

desenfreado da economia, ancorado em um processo de industrialização predatória, com 

resultados catastróficos para o planeta. 

Nos anos 1980, a queda internacional dos preços do petróleo foi motivada por vários 

fatores, entre os quais a descoberta de novas jazidas e a valorização de recursos subterrâneos 

e marítimos. A crise ambiental, em especial, no século XX, foi sinalizada pelo 
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desenvolvimento das mais diversas tecnologias que decorreram de um trajeto impetuoso em 

busca de ajustamentos para essa nova ordem mundial (MILARÉ, 2009).  

Os impactos ambientais provocados pela usina afetaram diretamente os/as 

moradores/as, conforme relato do morador Manoel Florentino: “havia muita poluição, 

fuligem, violências de todo tipo, o gado que bebia água contaminada morria, os bichos 

silvestres morrem com desmatamento, aqui morreu muito tatu, paca, veado... Tudo”. 

Na compreensão de Silva (2015, p.45) o estado é “detentor da forma de violência 

passiva, quando por omissão não evita que os povos do campo sejam vítimas da violência 

física, psicológica ou até mesmo moral”. A situação da comunidade Nossa Senhora do 

Chumbo não é muito diferente das demais comunidades do País. 

 

Soja 

 

Com a falência da agroindústria da cana, as terras, inicialmente utilizadas para o 

plantio da monocultura da cana, foram gradativamente sendo ocupadas com o plantio da 

soja, o que preocupa os agentes sociais das comunidades locais dessa região. O discurso do 

chamado desenvolvimento regional não passa de uma falácia pois o objetivo dos fazendeiros 

é a obtenção de lucros, utilizando-se de práticas insustentáveis para esse fim e com intensa 

utilização de agrotóxicos. 

Nas entrevistas, também temos opiniões divergentes no que diz respeito à 

continuidade da soja na região, porque os mais jovens acreditam na sua expansão, enquanto 

os moradores/as com mais de 60 anos de idade pensam diferente e acreditam que, se não 

venderem as suas terras para os fazendeiros, a soja não terá como se expandir.  
 

Com relação à soja, nós temos um documento que enviamos para SEMA, inclusive o 

Ministério Público veio até aqui, nós temos alguns parceiros que ajudou a gente a elaborar 

esse documento, pedimos pra menina do INCRA protocolar o documento, tá com uns 4 

a 5 anos que começaram a plantar a soja. Primeiro foi o Gasparotto que começou lá na 

fazendo do boi perto do trevo, onde tem aquele boi. A plantação vai até Piranema tá muito 

grande, hoje já tem mais pessoas plantando, como o Senhor Ailton Nogueira, Senhor Raul 

e outros, a soja que estão plantando aqui não emprega ninguém, e as consequências do 

agrotóxico está acabando com as plantações da Comunidade (Maria da Conceição, 

Poconé/MT, maio/ 2019). 

 

Na opinião de Marinete, moradora da comunidade, a soja não é uma solução para os 

problemas sociais da comunidade, porque esse tipo de agronegócio não gera empregos e 

nem mercado de trabalho para os moradores/as, que possuem poucas qualificações 

profissionais. Inclusive, muitos deles estão indo embora para outros locais e até outros 

estados. Ela acredita, ainda, que poderá ocorrer um agravante nesse cenário, pois os danos 

ambientais estão se intensificando com o aumento significativo do desmatamento para a 

expansão do plantio da soja e pelo uso indiscriminado dos agrotóxicos, que poluem o solo, 

subsolo e a água e, por fim, trarão mais impactos significativos na vida dos/as moradores/as 

da comunidade. 
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Atualmente ficamos no meio do caos, todo desmatamento que foi feito, a soja que é 

plantada aqui não abre mercado de trabalho para a comunidade, quando abre dois, três 

empregos, tem muita gente daqui indo embora, muita gente daqui em Campo Novo dos 

Parecis10, porque lá tem mais mercado de trabalho. Infelizmente é também para soja, mas 

lá tem oportunidades para as pessoas das comunidades, porque aqui eles não tem as 

máquinas próprias,  contratam mão de obra só dos que têm os maquinários, só nessa época,  

já vêm os profissionais que coletam a soja e vão embora e pra nós  nada, a prefeitura 

sempre vai ficar do lado deles (Marinete, Poconé/MT, outubro/2017).  

 

O plantio da soja provoca inúmeros impactos sociais e ambientais. Os danos 

perpassam pelo desmatamento para abertura de novas áreas para a expansão agrícola, 

provocam poluições da água e do solo, assim como pela expropriação de moradores/as das 

comunidades locais, mas nada disso reverte em melhorias para os agentes sociais, que acabam 

sem acesso ao que é produzido (VALLES, 2018).  

As consequências socioambientais sofridas por essa comunidade, em função do 

modelo de ocupação que está ocorrendo na região, atingem diretamente os agentes sociais 

que têm historicamente as suas bases de vida e de resistência ligadas a esse meio ambiente.  

As consequências socioambientais impostas à comunidade do Chumbo têm 

desencadeado a injustiça ambiental, pois ela sofre uma carga maior dos danos provocados 

pelo agronegócio que não lhe dá qualquer oportunidade de contestação. Sabe-se que as 

consequências colaterais do uso de agrotóxicos são inevitáveis e, principalmente, 

imprevisíveis os danos causados ao meio ambiente a médio e longo prazo.  

 

Foto 3 - Plantação de soja na Rodovia Adauto Leite próximo à comunidade do Chumbo 

 
Autoria própria. 

 

Os moradores/as da comunidade do Chumbo tentam resistir às injustiças 

socioambientais para permanecerem no território, frente aos processos de expropriações e 

expansão das atividades econômicas. Infelizmente, a migração está ocorrendo, 

principalmente entre os mais jovens. Essa busca contínua por desenvolvimento tem 

fortificado a ocorrência de injustiça ambiental e social. 

 
10 Cidade do interior de MT, atualmente conhecida como cidade do agronegócio, pelas extensas áreas de plantações de soja. 
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Garimpos 

 

Poconé vive um segundo ciclo do ouro a partir do ano 1982, “transformando a 

exploração mineral na principal atividade econômica, superando a tradicional pecuária” (VEIGA; 

FERNANDES, 1991, p. 7). “Os diversos estudos e estatísticas sobre o contingente de 

garimpeiros envolvidos no processo de extração estão eivados de interesses ideológicos e 

políticos, portanto não permitem mensuração e interpretação confiáveis” (MARTA, 2001, p.28). 

Esses garimpos permanecem em funcionamento até hoje. Alguns encontram-se 

localizados no perímetro urbano da cidade, o que provoca conflitos de ordem social e 

ambiental na região. Os garimpos podem ser visualizados desde a trajetória do município de 

Nossa Senhora do Livramento até a chegada em Poconé, aliás, estão se tornando ponto 

turístico para brasileiros e estrangeiros.    
 

A chamada exaustão do minério primário, principalmente na região de Poconé, relaciona-

se principalmente à política de preços empreendida pelo governo federal no início da 

última década dos noventa. A disponibilidade de equipamento e a forma predatória com 

que se realizou o primeiro processo de extração fez com que houvesse maior incremento 

de mecanização para reaproveitamento dos rejeitos, considerados até então como “rabo 

de bica”. Contribuiu para esse fato a maior extração de ouro aluvial na qual a atividade dos 

“filãozeiros” é essencial, cujo trabalho ocorre em minas subterrâneas, onde se extrai o 

minério incrustado na rocha. Esses locais são denominados de filões (MARTA, 2001, p.2). 

 

Os impactos causados pela atividade garimpeira permitem escavações profundas que 

alteram a paisagem, além de causarem inúmeros prejuízos ambientais, que acabam 

prejudicando a vida dos/as moradores/as, agravando o cenário de injustiças ambientais. 

Para Milaré (2011, p. 211), a atividade de mineração possui interface direta com a 

realidade do meio ambiente, dado que não há como extrair um mineral sem danos. “Como 

não podemos, contudo, descarta-la, pura e simplesmente, impõe-se diminuir os estragos que 

causa, com adoção de tecnologias de aproveitamento adequadas, capital e vontade”. 

Essa exploração acarreta significativas alterações ambientais, por impactarem 

diretamente no meio ambiente com a remoção da vegetação, revolvimento do solo através 

da abertura de frentes de lavras, formação de pilhas de material estéril e de rejeitos 

depositados em bacia de contenção, além do grande consumo de água utilizada no 

processamento do minério e a contaminação por mercúrio.  

Esses garimpos estão compulsoriamente retirando muitos moradores/as das suas 

casas, seja por conta da poluição dos resíduos ou pelas rachaduras provocadas nas casas mais 

próximas. Esse processo revela que a discrepância de poder é determinante para uma 

distribuição espacial desigual dos impactos ambientais, recaindo a maior carga de danos 

naqueles que são considerados pessoas em situação de vulnerabilidade, mais vulneráveis 

porque têm, no garimpo, segundo Marinete, a possibilidade de sobrevivência.  
 

Muitos dos homens da comunidade estão trabalhando nos garimpos de Poconé, do distrito 

de Cangas e Livramento. A gente pensa que é malefício, mas o garimpo está empregando. 

Hoje, nós temos muitas mulheres trabalhando com arte, um grupo de mulheres tentando 

fazer bananas chips, procurando alternativas para não irem embora, porque aqui só fica 

gente que está trabalhando nos garimpos e também e você pensa assim....o garimpo é um 
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malefício, mas se fechar os garimpos e daí, o que fazer? Sabemos do malefício do mercúrio 

só que se fechar os garimpos muitos vão passar fome, porque vão viver de quê? Os 

garimpos de Poconé têm mais de 2.500 homens trabalhando, sendo que 1.200 homens têm 

carteiras assinadas, a violência em Poconé está muito alta, se fechar os garimpos aí sim virá 

o caos, 2.500 homens desempregados a violência vai aumentar muito mais, os homens aqui 

do Chumbo quando não estão trabalhando, inclusive, com a soja em outros municípios, 

estão trabalhando nos garimpos, muitos ficam fora trabalhando trinta dias e ficam quatro 

dias com a família, meu marido mesmo trabalha no garimpo em Livramento, passa a 

semana e vem final de semana, e nós só estamos aqui porque somos funcionários públicos 

(Marinete, Poconé/MT, outubro/2017).  

 

Apesar dos órgãos ambientais e pesquisadores constatarem que os garimpos de ouro 

têm causado várias degradações ambientais e sociais, com significativas alterações na 

paisagem do município, há uma aceitação tácita pela maioria dos/as moradores/as do 

município, pois é uma atividade que oferta muitas vagas de emprego. Segundo Valles (2018), 

a mineração foi a primeira atividade econômica de Poconé e, desde o início, alterna ciclos de 

maior ou menor intensidade. 

*** 

Frente ao racismo ambiental, os agentes locais têm suas formas de resistência, seja com a 

manutenção das tradicionais plantações de milhos, bananas na beira do asfalto da rodovia Adauto 

Leite, e a arborização de locais degradados, seja com a preservação das atividades culturais 

comunitárias, como festas de santo e trocas de sementes crioulas, realizadas com todas as 

comunidades locais do Cerrado do Pantanal. Foi possível conhecer as várias formas de resistência 

desses agentes sociais, que lutam para permanecer no território. 

Diante dessa realidade existente na comunidade do Chumbo - e que pode ser 

constatada em várias outras comunidades espalhadas pelo estado de Mato Grosso e pelo 

Brasil -, não se pode deixar de assumir uma postura totalmente contra esse modelo 

econômico, que a cada dia que passa se fortalece no campo, com a expulsão de muitas 

famílias do seu local de origem para as periferias dos grandes centros industrializados em 

busca de novas oportunidades.  

Essa reflexão só foi possível pelo uso da metodologia de história de vida, pela qual 

as narrativas de moradores/as da comunidade são meio de contextualização de tudo que tem 

acontecido com os agentes sociais. Nossa intenção com esta pesquisa foi, também, dar 

espaço de vocalização a esses agentes sociais que, muitas vezes, são esquecidos pelo poder 

público na luta que travam para defender o seu território. Posicionam-se inúmeras vezes 

contrários aos interesses econômicos que refletem em processos dramáticos de destruição 

do ambiente por meio da introdução das monoculturas.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A colonização da Amazônia continua despertando o interesse de muitos 

pesquisadores das ciências humanas e na presente pesquisa qualitativa, como objetivo geral, 

busca-se compreender os fenômenos humanos da desterritorialização e reterritorialização no 

processo de colonização e apropriação da natureza na Região Amazônica. Por sua vez, vale 

salientar que existem vários fatores de desterritorialização no Brasil a serem compreendidos. 

  Os fatores de desterritorialização podem ser de causa natural como as cheias, secas, 

estiagens prolongadas e geadas; causas humanas: guerras, econômicas – pobreza e 

desemprego; obras de infraestrutura no intuito de promover o desenvolvimento e a 

integração regional e nacional: ferrovias, estradas, rodovias, barragens, hidrovias e vias de 

comunicação.  Tais fenômenos de desterritorialização podem estimular e provocar a 

reterritorialização e promover territorialidades. 

Nos casos evidenciados pode originar contextos individuais ou coletivos de 

vulnerabilidade social, ou seja, exclusão de cidadãos e falta de representatividade e 

oportunidades que correspondem a um encolhimento espacial, o qual Rogério Haesbaert 

(2004) define como desterritorialização. Daí o processo de formação de novos territórios 

construídos em prol dos perdidos, dando origem a outro processo que Rogério Haesbaert 

(2004) designa de reterritorialização. 
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 No entanto, o processo de reterritorialização pode não ocorrer de forma positiva e 

originar problemas tais como: pobreza social e ambiental. Ou seja, podem ser observados 

como incompleto e não acabado. 

A presente pesquisa qualitativa é dedicada, sobretudo a percepção e aos sentimentos 

territoriais pelo fato da desterritorialização e reterritorialização provocarem alterações nas 

geografias pessoais daqueles que migraram e colonizaram a Região de Fronteira entre o Brasil 

e a Bolívia. Com a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (E.F.M. M) formaram-

se vários núcleos urbanos ao longo da ferrovia, concentramos nossas análises no povoado 

que surgiu em uma das estações da ferrovia, a Vila Murtinho, que posteriormente dará origem 

ao município de Nova Mamoré no estado de Rondônia, situado na Amazônia Sul-Ocidental. 

O Método Fenomenológico permitiu analisar qualitativamente os sentimentos 

territoriais dos remanescentes do povoado da Vila Murtinho. O trabalho de campo, de 

observação e de realização de entrevistas, possibilitou que a entrevistada narrasse a sua 

trajetória de vida e o cotidiano do núcleo urbano que antes era sede de um seringal. 

  A reterritorialização não é um processo fácil, completo, concluído e acabado como 

se pensa e espera. Para compreender o fenômeno humano da desterritorialização e 

reterritorialização, realizamos visitas e entrevistas qualitativas a moradores remanescente da 

Vila Murtinho, porém, para figurar no presente artigo, selecionamos a entrevista da colona 

remanescente desde os tempos do seringal. Sua memória e os sentimentos territoriais 

serviram de análise nas geografias pessoais, a partir da mobilidade espacial de grandes 

distâncias, alterações do modo de vida daqueles que com bravura colonizaram à Amazônia. 

 

OS TRILHOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa iniciou-se com a visitação da Vila Murtinho para conhecer o lugar e 

observar as transformações territoriais deste povoado que virou um distrito do município de 

Nova Mamoré, situado às margens do rio Madeira na Faixa de Fronteira entre o Brasil e a 

Bolívia. A temática deste estudo partiu do interesse em compreender o processo de 

colonização desta região fronteiriça, onde há o encontro dos rios Beni (lado boliviano) com 

o rio Mamoré (lado brasileiro) que dá origem ao rio Madeira, um dos principais afluentes da 

bacia amazônica. Temos o encontro de hábitos e línguas diferentes marcando a diversidade 

cultural de um povoado que recebeu imigrantes bolivianos, e também migrantes do Brasil, 

onde a maioria era nordestina, que vieram para trabalhar no seringal e na construção da 

ferrovia. Contudo, os bolivianos se limitavam apenas a realizar o comércio da borracha, 

especiarias e drogas do sertão. 

Em seguida, realizamos o levantamento do referencial teórico, prosseguimos com a 

leitura do material bibliográfico, revistas e periódicos capes. O referencial teórico permitiu 

trabalhar o conceito de desterritorialização e reterritorialização, uma problemática bastante 

atual que possibilita estudar e analisar as causas e efeitos das imigrações e migrações. 

Contudo, o fenômeno da desterritorialização é um processo presente no cotidiano de todos 

nós e se manifesta de forma implícita e explicita no processo de reterritorialização. No 
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entanto, para que este último seja concluído, é necessário criar condições para que se 

estabeleça uma relação topofílica com o novo território físico e social. 

Assim, levantamos as seguintes questões: será que o processo de desterritorialização 

e reterritorialização é simples e rápido? A reterritorialização será que ocorre sempre de forma 

completa ou fica inacabada? 

Neste âmbito, pretende-se demonstrar de que forma o fenômeno da 

reterritorialização reorganiza as geografias pessoais e permite perceber como as 

territorialidades mudam a vida das pessoas no território físico e social ocupado, bem como 

a construção da identidade. Partindo destas indagações realizamos o trabalho de campo e 

aplicação das entrevistas com um gravadorzinho de mão (QUEIROZ, 1991), pranchetas com 

papel sulfite A4 e caneta, o que serviu para buscar o relato de um narrador sobre sua 

experiência ligada a ação da colonização na Amazônia, procurando reconstruir os 

acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que adquiriu a partir da 

desterritorialização e reterritorialização.  

As entrevistas realizaram-se de modo presencial e perguntas que surgiam durante um 

diálogo bastante aberto com a entrevistada, registrado em áudio e depois transcrito 

(QUEIROZ, 1991). O diálogo aconteceu de forma centrada em situações objetivas vividas 

por ela, permitindo perceber e explorar de que forma o fenômeno da desterritorialização 

altera a geografia das pessoas. Em face disso, uma das entrevistadas narrou sobre seu 

cotidiano quando a locomotiva da E.F.M.M. chegava e partia com pessoas e mercadoria, 

apitando e soltando a sua fumaça como se fosse um dragão de ferro cortando a floresta 

Amazônica. 

Todavia, o nosso objetivo sempre foi bastante transparente com os pressupostos 

éticos que permeiam a presente pesquisa, sobretudo, com as pessoas entrevistadas, dos quais: 

a apresentação pessoal, a participação voluntária, a autorização da utilização das informações 

nesta pesquisa qualitativa, a confidencialidade da identificação da entrevistada e de 

determinadas informações obtidas. 

Apesar de todas as dificuldades sentidas dessa análise qualitativa em Geografia, foi 

possível, com todo o empenho, desenvolver o presente trabalho. Contudo, revela à 

preocupação teórica, com o tema, conceitos, escala e a dimensão territorial em torno do 

processo de colonização da Amazônia que servirá para outras questões futuras a serem 

analisadas. 

 

PROCESSO DE COLONIZAÇÃO NA FAIXA DE FRONTEIRA ENTRE O BRASIL 

E A BOLÍVIA 

 

O processo de colonização na Faixa de Fronteira entre o Brasil e a Bolívia, em 

especial, no município de Nova Mamoré, unidade administrativa pertencente ao estado de 

Rondônia, localizado no Alto Madeira e compreendido como Berço do Madeira. Despertou 

o nosso interesse onde destacamos ‘Território, Colonização e Amazônia: memória e 

sentimentos territoriais no berço do rio Madeira’. A pesquisa em si trata-se de uma temática 

fascinante por revelar o cotidiano da Vila Murtinho no auge do ciclo econômico da Borracha 
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e da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, tornou-se um importante entreposto comercial em 

meio a Floresta Amazônica.  

 A Vila Murtinho localizada no encontro das águas do rio Mamoré (Brasil) e do rio 

Beni (Bolívia), contava com uma estação de trem com hall de entrada, bilheteria, banheiros 

masculinos e femininos, escritório administrativo, dois armazéns laterais, plataforma de 

espera, essa última servia para embarque e desembarque de pessoas, despachar e receber 

mercadorias transportadas nos vagões das locomotivas. A movimentação era intensa de 

pessoas e mercadorias – borracha e drogas do sertão, nesta região fronteiriça.  

 

 
Foto: trem no pátio da Vila Murtinho, sem data.3 

 

 Depois da construção da E.F.M.M. na segunda metade do século XIX, houve um 

intenso fluxo migratório para servir de mão de obra extrativista de seringa, exploração das 

drogas do sertão e demais mercadorias produzidas no Leste boliviano que eram enviadas 

para diversos destinos. Contudo, vale salientar que no Alto Madeira, predominava grandes 

latifúndios para exploração do látex, no caso da Vila Murtinho, existia o seringal com 

7.152.000ha pertencente aos irmãos bolivianos Suárez por ocupação exploratória, 

mantenedores da poderosa empresa Suárez e Hermanos, com sede no povoado Cachuela 

Esperanza localizado a margem direita do rio Beni na Bolívia. 

Os irmãos Suárez detinham a exploração e comercialização de borracha diretamente 

sem intermediários, para os mercados consumidores da Região Amazônica - Santo Antônio 

do Alto Madeira, Manaus e Belém, que eram enviados aos europeus e norte-americanos. Por 

sua vez, garantia a manutenção dos seus seringais e dominavam o comércio local mediante a 

importação de equipamentos e mercadorias. 

 
3 Fontes: Manoel Rodrigues Ferreira; Daniel Gentili; Marcos Santilli: Madeira-Mamoré, 1978; 
http://i0.wp.com/betobertagna.com/wp-content/uploads/2013/09/00web1.jpg; 
http://alekspalitot.blogspot.com.br/2011/07/vila-murtinho-onde-sobra-historia-falta.html; 
http://www.newsrondonia.com.br; Guia Geral das Estradas de Ferro do Brasil, 1960 
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No alto Madeira, a demarcação dos seringais, ocupação e abertura das colocações 

para coleta extrativa do látex, exigiram a confrontação armada com as nações indígenas Mura, 

Caripuna, Parintintim, Irurí, Caritiana e Munduruku. Esses duradouros conflitos serviram 

para desalojá-las de seus territórios e em alguns casos, indígenas serviram de força de trabalho 

escrava na produção de borracha. 

 

MAPA– Rio Madeira e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M-M.) 

 

 
 

Vale ressaltar que o primeiro Tratado de Ayacucho datado de 1867, estabeleceu a 

demarcação dos limites fronteiriços entre o Brasil e a Bolívia. Em seguida, duas comissões 

demarcaram a fronteira até o berço rio Madeira - formado pelo Mamoré (brasileiro) e o Beni 

(boliviano). Neste caso, o alto Madeira que antes era ocupado pelos bolivianos, deixaram de 

livre vontade as margens direitas dos rios Mamoré e Madeira situadas no território brasileiro, 

provavelmente por conta do tratado que recuou os limites da Bolívia para margens esquerda 

dos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. 

Segundo Teixeira e Fonseca (2001, p. 108), a Vila Murtinho contava com 800 

habitantes, população muito significativa para época, porém, sendo um núcleo de povoação 

habitado por brasileiros e com a presença de bolivianos e indígenas. Por sua vez, a maior 

propriedade particular era o seringal Grã-Cruz, pertencente a um boliviano por nome de D. 

Perez de Velasco e que contava com a mão de obra de seringueiros brasileiros para realizar 

a extração do látex da seringa. 

Com a construção da E.F.M.M. no início do século XX, onde as locomotivas 

rasgavam a Floresta Amazônica – meio de transporte de pessoas e mercadorias mais 

moderno no final século XIX e inicio do século XX, assim permitindo a ocupação da região. 
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Neste caso, a chegada da ferrovia promoveu significativas alterações na paisagem natural ao 

dar origem a núcleos urbanos nas suas margens, por sua vez, uns prosperaram e outros foram 

abandonados. 

Vale salientar que a Bolívia contava com a Cordilheira dos Andes como empecilho 

natural para estabelecer uma rota comercial em direção ao mercado regional amazônico e 

mundial, daí a opção mais prática dos bolivianos para promover a integração econômica do 

leste boliviano, recorreu ao transporte fluvial feito por canoas pelo rio Madeira que duravam 

de oito a dez meses e um dos grandes problemas eram os trechos encachoeirados, o que 

gerava extraordinária despesa para os comerciantes e inviabilizava o comércio. 

Portanto, continua sendo significativo ao meio acadêmico estudar o domínio da 

Floresta Amazônica, bem como as territorialidades humanas a partir de análises dos 

processos de colonização e da apropriação da natureza, dos fenômenos da 

desterritorialização e reterritorialização, do uso do território, bem como a pobreza 

socialmente e ambientalmente produzida na Amazônia. Mais desafiador ainda é estudar as 

territorialidades dos povos tradicionais da floresta, ribeirinhos, desbravadores, bandeirantes, 

pioneiros e colonos remanescentes de diversos períodos migratórios durante a colonização 

da Região Amazônica. 

 

MEMÓRIA E SENTIMENTOS TERRITORIAS NO BERÇO DO RIO MADEIRA 

 

Os seres humanos desde seus primórdios precisam se territorializar, de ter um 

espaço, de se identificar, criar e definir uma identidade com ele. Segundo Raffestin (1993, 

p,143), 
 

 O Território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 

ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de 

um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo pela representação), o ator 

territorializa o espaço. (…) O território nessa perspectiva é um espaço onde se projetou, 

seja energia e informação, que por consequência, revela relações marcadas pelo poder. 

 

O espaço projetado na presente análise é a Vila Murtinho que surgiu devido a 

construção da E.F.M.M. e da necessidade de mão de obra extrativista para trabalhar nos 

seringais de produção do látex, que tinha como destino certo a indústria automotiva dos 

EUA e da Europa. Assim, a migração de pessoas de variados lugares do país, em especial, 

nordestinos do estado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e 

Maranhão, em direção a Região de Fronteira pode ser compreendido pelo fenômeno da 

desterritorialização e reterritorialização. 

 Por sua vez, quando nos referimos ao conceito de desterritorialização e 

reterritorialização, nos obriga a mencionar o geógrafo Rogério Haesbaert e sua obra (2004). 

Para ele, “[...] não há território sem um vetor de saída do território, e não há saída do 

território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 

reterritorializar em outra parte” (HAESBAERT, 2004, p 99). 
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Analisando as palavras do geógrafo é possível compreender que a desterritorialização 

é definida como um processo voluntário ou forçado, violento, de perda de território, de 

conflitos e ruptura de controle das territorialidades pessoais ou coletivas, de barreiras no 

acesso a territórios econômicos, simbólicos, a recursos, acumulação de capital e bens 

materiais. 

Desta forma, considera-se que a desterritorialização é uma quebra do vínculo que 

une cada indivíduo ao seu território. Caracteriza-se assim, por ser uma ameaça, uma fratura, 

uma quebra na topofilia (TUAN, 2012). As territorialidades passam a exercer uma pressão 

na vida social de cada indivíduo devido a um conjunto de fatores que estão relacionados a 

fenômenos físicos e sociais. 

Dessa forma, os processos de desterritorialização dos seres humanos correspondem 

a uma perda de referências espaciais, desenraizamento involuntário, à perda de autonomia e 

liberdade na apropriação simbólica e funcional do espaço geográfico, por sua vez, 

instabilidade psicológica com desajustes de afirmação identitária, social e econômica no 

convívio em sociedade. 

Todavia, o processo de desterritorialização está implícito o processo de 

reterritorialização e nem sempre se concluem, ou seja, como a vida está em movimento e 

estamos sempre passando de um território para outro, abandonando territórios e fundando 

outros, a desterritorialização é o movimento do abandono do território. E sendo o homem 

um ser eminentemente social e sociável, este necessita de se adaptar às novas circunstâncias, 

aos novos territórios, a reterritorialização e suas territorialidades. 

 

 
Foto: pátio da Vila Murtinho, anos 19604.  

 

No caso dos migrantes que povoaram a Vila Murtinho, o fator físico e social foram 

as causas principais para desencadear um processo de desterritorialização. Em ambos os 

casos, a população nordestina atingida pela seca do semiárido e as longas estiagens levavam 

 
4 Fonte: http://i0.wp.com/betobertagna.com/wp-content/uploads/2013/09/00web1.jpg 
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as pessoas a conviverem com a falta de água para beber, fazer os afazeres domésticos, a 

higiene pessoal e a perder a lavoura e animais, portanto, o fenômeno climático arruinava a 

vida das pessoas e as empurravam para viver em extrema pobreza e miséria, forçando a 

migração. 

No segundo ciclo econômico da Borracha muitos nordestinos impactados pelo 

fenômeno climático da seca decidiram se deslocar para Amazônia com a promessa de riqueza 

e como reconhecimento a bravura pessoal, ganharam o título de “Soldado da Borracha”. 

Desse modo, a opção de trabalhar na Floresta Amazônica foi por uma questão de 

sobrevivência para escapar da extrema pobreza. Sobretudo para atender aos interesses do 

capital que fomentou a migração em direção a Região Norte do país para obter a mão de 

obra necessária aso seringais. 

 

 
Foto: "Soldados da Borracha" - promessas de melhores dias levaram cerca de 

60 mil nordestinos para a região amazônica. Metade morreu antes de voltar para 

casa e outros não voltaram, prefiram ficar na Amazônia5. 

 

Com isso, a região passa a receber um grande fluxo migratório modificando o 

território com a presença maciça de nordestinos. Favorecendo a modificação territorial de 

uma região que até então, era vista como um grande vazio demográfico que necessitava ser 

integrado ao resto do Brasil por uma questão de segurança nacional (BECKER, 1982, p. 63-

64).  

Portanto, compreender o processo histórico do ciclo econômico da Borracha e da 

construção da E.F.M.M. é essencial para constatarmos as mudanças do território. A ferrovia 

pode ser vista como o projeto de desenvolvimento e integração regional nesta Faixa de 

Fronteira, ou seja, a construção de uma via de comunicação que deu origem a fatores 

desencadeadores de processos de desterritorialização. 

 

 
5 Fonte: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/documentario-soldados-da-borracha-denuncia-triste-
capitulo-da-recente-historia-nacional-1.2144873 
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A desterritorialização e reterritorialização no Berço do Madeira 

 

A migração dos nordestinos em direção a Vila Murtinho na Região de Fronteira entre 

o Brasil e a Bolívia para trabalhar no “Seringal dos Clímacos”, que tinha por dono o senhor 

Sebastião Clímaco Filho, significou um processo de desterritorialização coletiva e 

permanente. Na escala da vida humana, representou um processo irreversível, originando 

uma mutação do espaço e da paisagem, neste caso a exuberância dos rios, igarapés e da 

Floresta Amazônica, significou para os migrantes a quebra dos vínculos que os unia aos 

territórios nordestinos. 

As “demarcações/colocações” do seringal que hoje está localizada na cidade de Nova 

Mamoré chamava-se 02 de Ouro e as outras colocações que se estendiam até o igarapé 

Ribeirão, chamavam-se 03 de prata, Cruzo, Mosqueiro, Cumissara-Caracajá, Mucuracá, Ferro 

Frio e Santa Rosa. Relatos dos colonos remanescentes consideram que a Vila Murtinho era 

um povoado de intenso movimento de mercadoria e pessoas devido à passagem do trem às 

07h da manhã que vinha de Guajará-Mirim em direção a Porto Velho, capital do estado de 

Rondônia. 

 

 
Foto: pelas ou bolotas de borracha (látex) espalhadas no pátio da Vila 

Murtinho esperando para ser embarcada no trem da E.F.M-M6.  

 

Os colonos relatam que a Estação da Vila Murtinho que contava com dois 

rebocadores dava muito lucro a E.F.M.M. por causa do transporte de pessoas, da borracha, 

da castanha-do-brasil, do óleo, da gasolina, do querosene, da produção agrícola e tartarugas; 

essa última era trazida de Manaus para povoar os rios e igarapés do Alto Madeira para servir 

de proteína animal aos colonos que até então se alimentavam apenas da pesca, da caça, roças 

de mandiocas, plantação de banana e de frutos nativos, a exemplo do biribá, tucumã, araçá-

boi, açaí, bacaba, cupuaçu, guaraná, jatobá, pupunha e taperebá, todos encontrados na 

Floresta Amazônica. 

 
6 Fonte: https://f1noticias.com.br/blog/2021/02/08/vila-murtinho-municipio-de-nova-mamore-rondonia-1909-1999/ 
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Ao pensar na realização de entrevistas com pessoas remanescentes da época do auge 

econômico da Vila Murtinho, tivemos como objetivo reconstruir o percurso de vida do 

colono, isto é, como era a sua vida antes e depois desterritorialização, ou seja, perceber o que 

mudou nas suas vidas depois da territorialização. 

Com a análise da entrevista da colona remanescente da Vila Murtinho, pudemos 

conhecer o percurso de vida que ela fez, por sua vez, não foi difícil concretizar nosso objetivo 

mediante a abertura e disposição da entrevistada em relatar a sua história de vida e o modo 

de vida às margens do Berço do rio Madeira e da E.F.M.M. mediante o fenômeno da 

desterritorialização e reterritorialização. 

O nosso papel enquanto entrevistador foi sempre esclarecedor e claro, além de 

sempre informar que os nossos objetivos eram para efeitos acadêmicos e servir de consulta 

para comunidade em geral, nunca deixando de salientar a importância que para nós teriam 

como pesquisador. Informamos a colona de que os resultados obtidos pelas várias entrevistas 

realizadas seriam utilizados para escrever um artigo cientifico e que o anonimato seria 

garantido. 

Por sua vez, realizamos as entrevistas na cozinha da participante e no terreiro da sua 

casa com vista para o rio Madeira, tais ambientes proporcionaram condições de diálogo, 

mesmo às vezes interrompidos pelo chiado da panela de pressão, do gargarejo das galinhas, 

cantos dos pássaros e barulho do rio.  

 

Mudanças provocadas na vida das pessoas devido à desterritorialização e reterritorialização  

 

Neste ponto apresentam-se algumas das mudanças mais significativas da vida dos 

indivíduos considerando o fenômeno da desterritorialização. Desde alterações das geografias 

pessoais, quebra de convivência de cada indivíduo em determinados territórios, o fim de 

vínculos familiares e de amizades e mesmo o afastamento dos respetivos espaços quer sejam 

de afirmação material, imaterial, funcional e simbólica, fatores sociais que obrigam a 

adaptação com a reterritorialização. 

 O lar – a casa da família ou seio familiar é um elemento fundamental na vida de cada 

indivíduo é nesse ambiente que começa o convivo social e o bem-estar. Esta é vista como o 

lugar próprio de um indivíduo é o local onde a parte mais significativa da sua vida pessoal 

acontece, marca sua memória e forja seus conhecimentos comuns, costumes e valores 

morais. 

O desenvolvimento do conceito lar, casa, residência, assim como o da sua 

diferenciação da simples noção de abrigo, ocorre paralelo à definição por parte do homem 

de território, lugar e paisagem. Neste caso, a casa, como propriedade, estabelece relações 

entre indivíduos e entre grupos sociais, passando eventualmente a ser identificada com a ideia 

de poder e a construção cultural de uma dada sociedade. 

Nas palavras iniciais da colona entrevistada percebemos algum sentimento de perda, 

ao mesmo tempo misturado com alguma tristeza, revelam o início de sua nova etapa da sua 

vida. 
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Eu nasci em Vila Bela do Mato Grosso e quando meu avô soube que precisavam de 

homens pra cortar seringa, desceu o rio com minha mãe avó. Não fui criada com meus 

pais porque minha avó me tomou pra criar. Cuidei deles até o último dia deles aqui na 

terra. Meu avô trabalhava cortando seringa no rio Parati, rio Preto e Pacas Novos. Depois 

descemos o rio Guaporé porque naquele tempo a vida era muito difícil. Lembro de quando 

chegamos à Vila Murtinho fomos morar no fim da ruazinha ao lado da estrada de ferro e 

tanta mudança e os afazeres domésticos não me deixou viver como uma criança, eu 

brincava de cozinhar desde pequena ajudando minha mãe avó. (Colona remanescente da 

Vila Murtinho, 2018) 

 

 A colona relata que não viveu sua infância como viveram outras crianças, com 

brincadeiras e travessuras, a principal ocupação quando criança era com obrigações 

domésticas. Percebemos que qualquer forma de transição na vida das pessoas causada por 

algum acontecimento pressupõe uma mudança que poderá levar a incertezas e exigir de cada 

indivíduo, até mesmo das crianças, uma capacidade maior de resiliência. Dessa madeira se 

divertia imitando a sua mãe nos afazeres domésticos e algumas brincadeiras infantis ocorriam 

raramente no seu cotidiano como qualquer criança nessa fase de desenvolvimento. 
 

Minha mãe foi chamada para trabalhar para cozinha e lavar para Dona Maria Luíza, esposa 

do seu Neném Clímaco, donos do Seringal. Eram boas pessoas e tratava-nos como gente. 

(Colona remanescente da Vila Murtinho, 2018) 

 

O relato da colona remanescente da Vila Murtinho em um período em que o muitos 

trabalhadores trabalhavam em regime de servidão ou escravidão pelos donos de seringais, 

por sua vez, os contratos assinados por esses trabalhadores não foram devidamente 

cumpridos, a fala chama a atenção a história da mãe dessa mulher que foi trabalhar na casa 

do seringalista é o contrário de muitos relatos que os seringueiros viviam sob constante 

vigilância e repressão dos patrões nas regiões mais distantes da Amazônia. Neste caso, o 

trabalho feminino no período analisado serve de reflexão em torno da sobrevivência dessas 

famílias que viviam no seringal. 

A entrevista em análise é uma maneira de registrar os excluídos, os marginalizados, 

os sem-poder, voz e silenciados, em especial, as mulheres destinadas ao silêncio num espaço 

predominantemente masculino e num período em que ninguém as escutavam (PERROT, 

2005, p. 33). Revelada ao segundo plano, as mulheres eram consideradas intelectualmente 

inferiores e com formação voltada para os cuidados com o lar e a família, ingressaram na 

escola tardiamente, o relato abaixo comprova que as mulheres ficaram excluídas do sistema 

escolar estabelecido no presente estudo. 
 

Na Vila Murtinho tinha Escola e meu avô nunca me deixou estudar. Funcionava pela 

manhã, tarde e noite. Muitas meninas como eu não podiam ir para escola, mas podia coletar 

castanha, pescar ajudar na roça e fazer farinha. O que nos deixava fazer era admirar a 

estação e o trem quando chegava apitando, era bonito demais e bastante movimentada. 

Tinha delegacia e nunca faltava padre na Igreja de Santa Terezinha. O Professor Raimundo 

Nonato da Silva, mas conhecido como Raimundo Borsal, casou com Valdina, tiveram três 

filhos: Raimundo, Tânia e Tonys. Depois que o trem parou de circular e a estação foi 

fechada, o professor foi transferido para Vila Nova (Colona remanescente da Vila 

Murtinho, 2018) 
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O relato revela as principais atividades das mulheres na Vila Murtinho que ficavam 

restritas aos cuidados com a casa, o marido e os filhos, com a produção de farinha, a coleta 

da castanha, a pesca e o trabalho na roça. Por sua vez, o relato de existir um professor na 

escola local contraria a ideia que da vocação natural da mulher ao magistério.  O movimento 

de pessoas e mercadorias se revela no relato abaixo.  
 

Eu lembro que o trem passava no sábado para carregar o povo. Na segunda-feira ela 

passava com mercadorias, borracha, castanha-do-pará e animais, como boi, tartaruga, 

galinhas, pato, peru e cabras. Era bonito demais quando batia a charanga para avisar que 

estava chegando à estação. Na volta, os bolivianos embarcavam suas mercadorias, a 

borracha e a castanha. A estação funcionava dia e noite, era um movimento danado por 

conta do trem e do telegrafo. Havia funcionário da ferrovia, era contador, agentes que 

embarcava e desembarcava as pessoas e mercadorias. Tinha os trabalhadores da 

manutenção da estrada de ferro e os que abasteciam o trem com água. A gente chamava 

de Maria Fumaça. Na estação tinha as bancas que vendiam comida e na Vila tinha duas 

pensões que os viajantes pernoitavam e faziam suas refeições. (Colona remanescente da 

Vila Murtinho, 2018) 

 

 A Vila Murtinho que nasceu na construção da E.F.M-M., deixou de ser a sede um 

seringal para ser um sitio urbano as margens dos rios Mamoré e Beni – o encontro das águas 

dos dois rios dá origem ao rio Madeira, tornou-se uma das mais importantes estações de trem 

da Madeira-Mamoré, pois nela existia o intenso movimento de pessoas e mercadorias em 

direção a Porto Velho, onde eram reembarcados em navios para Belém e depois eram 

enviadas para os EUA e países da Europa. 

 Com a desativação da E.FM-M. no ano de 1972, a Vila Murtinho foi abandonada aos 

poucos pelos moradores locais que rumaram em direção às margens da BR. 425, portanto, 

foi abandonada e só restou ruínas e poucos moradores remanescentes ao ciclo econômico 

da Borracha. Mas encontra-se conservada a Igreja gótica de Santa Teresinha, estação da 

ferrovia está abandonada e em ruínas desde que foi atingida pela grande cheia de 2014, existe 

algumas casas antigas com sua estrutura comprometida, uma caixa d’água de 100 anos e 

alguns galpões que serviram de comércio e para armazenar mercadorias. 
 

O trem nos deixou solitário, acabou tudo, todo mundo foi embora da Vila Murtinho pra 

boca do ramal que foi aberto até a estrada de rodagem. Tinha dois carros rural que fazia o 

transporte das pessoas até a Colônia Agrícola do Iata e de Guajará-Mirim. Tinha muito 

cavalo e bicicleta. Ficamos em poucos moradores. Caminhávamos a pé até a boca pra 

comprar alguma mercadoria na venda. (Colona remanescente da Vila Murtinho, 2018) 

 

 Com o fim da circulação do trem e os moradores indo morar na “Boca”, ou seja, as 

margens da rodovia BR-425, logo depois passou a ser denominada de Vila, logo em seguida 

Vila Nova, posteriormente Vila Nova do Mamoré e, consequentemente, Nova Mamoré. 

Segundo a entrevistada, seu maior desafio foi ser viúva no Seringal conforme relato abaixo.  
 

Não era fácil ser mulher de seringueiro porque passavam de quinze até trinta dias no mato 

cortando seringa. Meu primeiro casamento foi em 1958, casei com papel passado e na 

Igreja. Meu primeiro esposo cortava seringa e com ele tive quatro filhos. Quando chegava 

em casa encontrava tudo em ordem. Mas quando ele ficava fora de casa eu fazia tudo 

sozinha. Ele morreu em 1970. Pra sustentar meus filhos, fui trabalhar de doméstica na casa 
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de uma professora Maria Timóteo, filha do seu Epifânio. Comecei como lavadeira em 1962 

e só parei em 2000 devido a idade avançada. Não sou aposentada, isso me entristece muito, 

apesar de receber auxílio doença que não é a mesma coisa de uma aposentadoria. A fazenda 

da professora era no Km 11 da Linha do trem. Essa professora passou a lecionar na reta 

do igarapé da Misericórdia quando fechou a Estação da Vila Murtinho em 1972. (Colona 

remanescente da Vila Murtinho, 2018) 

 

 Ajudar os pais ou o marido no trabalho doméstico e na roça era e continua sendo 

uma rotina atual da mulher no interior brasileiro, o relato demonstra uma vida de muito 

trabalho para criar os filhos sozinha e a relações de trabalho foram estabelecias de maneira 

desfavorável para as mulheres seringueiras, inclusive, em relação ao acesso a aposentadoria.  
 

Meus meninos eram pequenos e tiveram que ir comigo pra casa dessa professora que meu 

deu o emprego de doméstica. Abandonei a casa e depois perdi porque uma pessoa entrou 

pra morar nela. Mas quando conheci meu atual marido em 1971, se ajuntamos e 

construímos nossa nova casa na bueira da estrada de ferro pertinho da Vila Murtinho, ao 

lado do seu Manoel Baiano. Porém, quando minha sogra ficou viúva do senhor Acioly que 

era dono do bananal, viermos morar com minha sogra e aqui ficamos até o dia que Deus 

quiser. Para colocar mistura dentro de casa, meu marido caçava e pescava. Melhorou 

quando o Coronel Jorge Teixeira arrumou um emprego pra ele na prefeitura de vigia em 

1989. (Colona remanescente da Vila Murtinho, 2018) 

 

Com o declínio do seringal e a desativação da E.F.M-M, as pessoas que dependiam 

diretamente do extrativismo e do movimento do trem, tiveram que buscar na Vila Nova o 

seu sustento. Nessa transição, perderam sua plantação e animais domésticos. Porém, a colona 

remanescente com o novo casamento, conseguiu conquistar uma nova casa e seu marido 

uma fonte de renda por intermédio do ex-governador Coronel Jorge Teixeira, período que 

podia contratar servidores públicos sem se submeter a concurso público. 

 As lembranças da colona remanescente entrevistas fornecem diferentes elementos 

para a análise da existência não apenas do “Seringal dos Clímacos”, mas da existência de 

outros seringais e seringalistas. Questionada sobre a existência de outros seringais, nos 

relatou: 
 

Do meu conhecimento, quando cheguei aqui, existiam dois seringais. O seringal da 

Misericórdia pertencia ao enfermeiro Augusto Lopes. Ele trabalhava no postinho da Vila 

Murtinho. O homem teve duas esposas, era forte, gordo, conversador e alegre. Vivia 

sorrindo, mas era muito seguro com dinheiro. Teve quatro filhos do primeiro casamento 

e teve apenas um filho do segundo casamento. Lembro que a segunda esposa se chamava 

Terezinha. Mas seu Augusto morreu quando essa esposa estava gestante do segundo filho. 

(Colona remanescente da Vila Murtinho, 2018) 

 

 Considerando a fala da colona, destacamos a vida e o vivido das mulheres dos 

seringais bem como a compreensão de como esse período contribuiu para as relações por 

elas vividas. Entretanto, faz necessário desenvolver pesquisas com mais profundidade em 

relação ao seringal da Misericórdia pertencia ao enfermeiro Augusto Lopes. No relato abaixo, 

a entrevista revela algumas lembranças em torno da família Clímaco.   
 

O seringal do senhor Sebastião Clímaco era cheio de colocações com nomes. Seu Sebastião 

era um homem alto, magro e manco de uma perna. Ele tinha vindo do Rio Grande do 
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Norte e ganhou o seringal do governador do Mato Grosso. O homem era muito 

namorador e tinha muitas namoradas na Vila Murtinho. Teve dois filhos, Neném Clímaco 

e João Francisco Clímaco. O Neném casou com Dona Maria Luiza, tiveram filhos gêmeos: 

Eduardo e Júlia, depois nasceu Sebastião e por último, Eliana. Mas adoeceu e foi morar 

em Guajará-Mirim. O boi só engorda com o olho do dono, o homem entrou em falência, 

além de entrar em conflito com o irmão João Clímaco devido a herança de família. Seu 

João Clímaco tinha entrado para o Exército e assumiu a dívida do irmão, ficando com o 

seringal. Depois arrendou o seringal para Moyses Benesby até que a borracha perder 

totalmente seu valor. João Clímaco ficou com boa parte de terras da família. Eram muito 

ricos com a venda de borracha e de mercadorias no barracão. (Colona remanescente da 

Vila Murtinho, 2018) 

 

O fim do seringal foi marcado pela perda do poder econômico da Família Clímaco 

em função da necessidade de pagar as próprias dívidas contraídas ao longo do tempo para 

manter o padrão de vida de seringalista. Em face disso, abandonaram o seringal e a Vila 

Murtinho, passando a morar na Vila Nova e Guajará-Mirim. Em relação ao sentimento 

territorial e afeto com o lugar, obtivemos o seguinte relato.  
 

Não quero morar na cidade, prefiro morar aqui entre o rio e onde um dia correu os trilhos 

da estrada de ferro. Eu me criei aqui, cheguei ainda criança no seringal. Sei que não vou 

me acostumar, prefiro a beira do rio e o por do sol. Na cidade vou me sentir uma prisioneira 

com aquelas casas cheia de muros, portões e grades. Aqui eu moro bem, tenho o peixe, 

galinha, pato, tenho canteiros de ervas medicinais, cultivo mandioca, colho tudo novinho 

na minha horta, crio meus animais. (Colona remanescente da Vila Murtinho, 2018) 

 

As lembranças possibilitam-nos entender a vida cotidiana das mulheres no seringal 

na Região de Fronteira entre o Brasil e a Bolívia, bem como as diferentes relações vividas no 

seringal. As mulheres do seringal fazem parte da história da Amazônia e são silenciadas pela 

história oficial como participantes da ocupação do território amazônico, tendo exercido 

papel similar ao dos homens, conhecidos como os "soldados da borracha", portanto, o 

presente artigo revela o grau de importância que essas mulheres desempenharam e 

desempenham até hoje nas regiões do interior da Amazônia onde, em muitos casos, elas têm 

seus direitos de trabalhadoras dos seringais não reconhecidos, ainda que desempenharam 

funções iguais às dos homens que trabalharam na extração do látex em meio a Floresta 

Amazônica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Abordamos o processo histórico do surgimento de uma vila localizada na fronteira 

entre o Brasil e a Bolívia, a Vila Murtinho, que sofreu diversos processos de ocupação e com 

isso a territorialização, a desterritorialização e a reterritorialização. O processo original de 

ocupação foi dos indígenas de diversas etnias brasileiras e bolivianas, estes índios foram 

desterritorializados para dar origem ao seringal. Constituindo uma população mestiça, pois 

diversos índios foram aprisionados nos trabalhos forçados no seringal. Com a construção da 

ferrovia um intenso fluxo e passagem de pessoas pela Vila Murtinho, constitui um novo 

espaço territorial, marcado pelo efêmero desenvolvimento econômico da Amazônia.    
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A pesquisa serviu para revelar os impactos produzidos pela construção da ferrovia 

em meio à floresta Amazônica, nas comunidades tradicionais – indígenas e ribeirinhos, a 

redução de distâncias e o contato com outras localidades, por sua vez, o abandono do 

povoado que ocorreu após a paralização das atividades ferroviárias. Com isso, deu-se início 

a um processo de significativas transformações da paisagem local que deu origem ao seringal, 

posteriormente a estação ferroviária e por fim um povoado que sobrevive da agricultura. 

Constituindo uma nova caracterização da paisagem e transformação territorial, com isso 

temos a reterritorialização marcada por profundas transformações do território.  

Desta forma, constatamos o surgimento de um grande entreposto comercial entre 

Brasil e Bolívia durante a exploração do látex. Em decorrência do fim do Ciclo da Borracha, 

principal atividade comercial da região, a Vila Murtinho começa a entrar em decadência, pois 

a ferrovia se torna desnecessária. Principalmente após a construção da rodovia federal, BR-

425, que torna o meio de transporte ferroviário obsoleto. Consequentemente, a E.F.M.M. 

foi desativada e a Vila Murtinho sofreu estagnação econômica e abandono por parte da 

população local, ficando poucos moradores remanescente ‘ao último apito do trem’.  

Por fim, temos a construção de um território marcado pela diversidade de ocupação, 

fluxo de pessoas e pela mudança do espaço geográfico. O território do seringal juntamente 

com a ferrovia que fez surgir a Vila Murtinho é resultado dos interesses e acordos 

econômicos que necessitavam escoar a produção da borracha produzida tanto em solo 

brasileiro quanto boliviano. Com o fim desta importante atividade econômica e a paralização 

da ferrovia constatamos um novo processo de territorialização marcado pelo abandono do 

espaço e decadência econômica. A vila passou a ser chamada pejorativamente por “Vila 

Mortinha” fazendo um trocadilho com o nome original da vila.  

Esse processo de estagnação econômica que a Vila Murtinho sofreu onde os 

moradores se dirigem as margens da rodovia BR-425. As pessoas que se dirigiam à rodovia 

recentemente construída foram em busca de trabalho, pois todas as atividades econômicas 

ligadas à ferrovia chegaram ao fim com a paralização da ferrovia em 1972.  Surgindo um 

novo território marcado não pelo rio, pelos trilhos que davam sentido à vida dos moradores, 

mas pelas ruínas das antigas construções e os poucos moradores que ali permaneceram. O 

fracasso econômico e abandono da vila marca a colonização na Amazônia, tão característico 

desde a colonização portuguesa. Onde o local a ser explorado serve momentaneamente aos 

interesses do capital, onde a vida das pessoas não tem valor.  

Todavia, os empreendimentos não dão sustentação econômica necessária à 

população que a levam a contínuo processo migratório interno, gerando as transformações 

territoriais. Desde a colonização portuguesa até os dias atuais somos fornecedores de 

produtos primários aos grandes centros urbanos. Que levam a reconstrução do território 

marcado por interesses econômicos, com isso, demonstra as transformações que passam o 

território com fluxo de moradores, constituição da paisagem, mudanças nas atividades 

econômicas, definindo uma nova constituição territorial marcada pela ruína.  

Portanto, neste processo que se dar a reterritorialização e a mudança do espaço 

geográfico. Onde a população sofre constate processo de desterritorialização e novamente 

reconstrução do território que agora é comandado pelo ritmo da estrada por onde escoa a 



177 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

produção agrícola e da pecuária, pois apesar do abandono e da estagnação econômica da Vila 

Murtinho, Nova Mamoré cresceu virou a sede do município, apesar de que continua como 

fornecedora de produtos primários como leite, carne e soja. Enfim, mais uma vez a região 

Amazônica, assim como todo o Brasil serve aos interesses do capital que geram regiões 

subdesenvolvidas, onde o espaço geográfico sofre mudanças e transformações territoriais 

periodicamente.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar este artigo em novembro de 2021, após dias sendo instigados pelas 

reflexões, práxis e desafios advindo do 47º Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbano- 

Cidades, Memórias e Transformações, é possível evidenciar um paralelo entre o momento 

atual vivido e o tema central do encontro. O formato foi online pelas circunstâncias do 

enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19, em que todos estão buscando 

soluções para a lidar com questões de extrema necessidade em relação aos aspectos rurais e 

urbanos. Dessa forma, se torna ainda mais relevante e realizador essa proposta de pensar o 

sagrado feminino em diferentes contextos, épocas e ao mesmo tempo ser colocado de frente 

com as adversidades miméticas, memórias e transformações internas e externas advindas de 

algumas mulheres aqui colocadas em questão, com apontamentos de semelhanças como 

ternura, sensibilidade e garra na essência das experiências e atitudes dessas mulheres. Ainda, 

paradoxalmente, apresentar novas maneiras de constatar como que as mulheres respondem 

frente a desafios, novidades, calamidades e a força geradora que está implícita em todas essas 

respostas. Cabe também considerar que certamente existem mulheres e acontecimentos 

jamais conhecidos muito menos reconhecidos, fatos históricos que aconteceram e acontecem 

todos os dias, grandes feitos de mulheres de todas as idades, crenças e etnias que não caberiam 

nesse mundo tantos artigos, livros sobre elas e o que realizaram. Salientar essa realidade é 

tentar ao menos reconhecê-las e fazer notório o quanto o papel de mulheres, sem rosto e 

sem voz, se faz presente aqui através dessa escritora e de você caro leitor. Como aqueles 

castelos belíssimos que apreciamos nos filmes, documentários onde a obra completa é 

apresentada, mas imagine quantas pessoas se dedicaram anos da sua vida para que eles 

existissem e chegassem até a atualidade? Outra maneira de trazê-las e estar sensível ao 

cotidiano de ações que se passam ao nosso redor, é ficar mais atendo sobre nossas atitudes 

quanto as mulheres que nos cercam ou a nós mesmo enquanto mulheres. Valorizar e ser 

valorizada nas pequenas atitudes pela gentileza e amor pode fazer muita diferença na 

sociedade atual diante desse século tão obscuro em que vivemos. Século que entramos como 

uma característica única sobre comunicação e o acesso ao conhecimento, troca de 

informações e o compartilhar a vida através das redes sociais, fotos tiradas etc. Entramos 
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no século 21 com a bagagem cheia de pertences já adquiridos pela globalização e 

mundialização. O convite aqui é olhar um pouquinho mais para trás, até se deparar com um 

movimento global, vindo da primeira dispersão de pessoas, chamada Torre de Babel. 

Segundo relato foi um acontecimento que envolveu a todos, sendo um termo hebraico que 

significa confusão, sofrimento. 

Em algum momento a história nos conta que houve uma confusão culminando num 

terrível sofrimento a ponto de a divisão e a partida das pessoas envolvidas ser a melhor 

solução para tamanho mal. Poderia ter sido o fim, mas foi o início de um novo mundo, o 

qual estamos vivendo. Se essa história é verídica ou não há controvérsias, porém o que cabe 

salientar nesse trabalho é que de fato temos muitos idiomas, culturas, etnias, características 

físicas, emocionais e espirituais diferentes e até muitas vezes opostas quando nos 

aproximamos da cultura de alguns povos. Por exemplo, sobre os sentidos que o ser humano 

tem de mais essencial: a vida. 
 

A forma de regalarmos os nossos sentidos varia muito de cultura para cultura (as mulheres 

massais, que usam excremento nos seus penteados, achariam estranho o facto de as 

mulheres americanas gostarem de perfumar o hálito com hortelã-pimenta), no entanto o 

modo como usamos esses sentidos é exactamente o mesmo. O mais espantoso não é o 

facto de os sentidos transporem distâncias ou culturas, mas conseguirem transpor o tempo. 

Os nossos sentidos ligam-nos intimamente ao passado, de uma forma que as nossas ideias 

mais queridas nunca conseguiriam igualar. com o pouco que os jogos amorosos mudaram 

desde 20 a.C. Aliás, o amor também não mudou muito. (ACKERMAN, 1992, p. 4). 

 

A história cultural nos coloca frente a essas informações fundantes e permanentes 

sobre os sentidos humanos, tornando possível ao olhar para o passado compreender e 

atualizar o conhecimento sobre a realidade: é na diversidade que pode estar a riqueza e o 

melhor a ser tido e pensado sobre a cultura. 

Considerar que no encontro de mulheres como as que refletiremos a seguir 

certamente o amor é manifesto e se faz presente de diferentes maneiras um amor que tudo 

sofre tudo, tudo crê e espera, por isso que enriquece e sabiamente nos conduz a novos céus 

e novas terras internas e externas, pessoal e coletiva, em um ir e vir rizomático e espiral na 

busca e no encontro com outro e com o sagrado. 

A primeira breve narrativa será sobre uma experiência cujo relato está no capítulo “A 

dança circular sagrada no universo feminino”, publicado no livro Empoderadas Sempre, 

que tem como base a dissertação de mestrado, que teve como orientadora a Profa. Dra. Rosana 

Schwartz. Nesse encontro de amor entre uma historiadora e uma psicanalista foi tecida a 

dissertação A dança circular sagrada: Uma história de amor. A história do meu amor pela dança e 

da dança por mim iniciou com uma desconhecida, que foi se tornando minha mestra na 

dança, sendo com ela que realizei uma pós-graduação e me formei como focalizadora. Segue 

breve narrativa desse encontro. 
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Figura 1. Dança Circular 

 
 

Vaneri, psicóloga e historiadora, uma mulher referência na história das danças 

circulares no Brasil e Jane, psicóloga e psicanalista, que se tornou focalizadora e pesquisadora 

em Dança Circular Sagrada. Um encontro que após 11 anos se transformou em dissertação de 

mestrado. O lugar foi o Bosque Maia, um território palco de manifestações de expressão da 

cultura popular e sacra da cidade de Guarulhos 

A dança atravessou-me (LARROSA) de tal maneira que desde então tenho ido buscar 

e oferecer esta arte de dançar como proposta: terapêutica, educacional e de lazer, em que é 

possível um encontro com o coletivo, consigo e com o sagrado. A circularidade se torna eficaz 

na comunicabilidade entre as diferentes classes sociais, num laço de amor que envolve a todos, 

justificando o título “A dança circular sagrada: uma história de amor”, que vai sendo escrita 

em cada Roda, em cada dança e em cada livro publicado. 

 

LIVROS PUBLICADOS 

 

As produções a seguir (FIG.2) são frutos do grupo de Estudos CNPq História, 

Cultura, Sociedade e Mídias, vinculado ao programa de pós-graduação em Educação, Arte 

e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Figura 2. Participação e Publicação de Capítulos 
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O livro O ser dançante e o Espaço que Dança, será lançado no dia 22/11/2021, em 

formato eletrônico, todavia suas narrativas são todas experiências reais, e que aconteceram 

ao longo dos últimos anos na cidade de São Paulo. Para a escrita do livro nos dividimos em 

pequenos grupos em nossas casas, antes da pandemia. Isso se tornou um sustentador de 

esperança quando nos vimos impossibilitados de dançar nos parques, e certamente ficará 

como mais um legado e propósito para nossos futuros encontros e o dançar de mãos dadas 

nos parques de São Paulo. “Quando escrevemos um livro construímos castelos, ler o livro 

nos faz habitar nele” (Monteiro Lobato). Sim até que a rodas presenciais não sejam liberadas 

poderemos “habitar” nas danças e de tudo que ela oferece ao ler e saborear esse livro tecido 

por 53 autores. 

 

Figura 3. O Ser dançante e o Espaço que dança 

 

 

O livro o Ser dançante e o espaço que dança é o resultado de uma pesquisa, em que 

foram registradas as danças realizadas nos parques de São Paulo. Nele participo com Denise 

e Vilma escrevendo sobre a dança no Bosque Maia. Guarulhos. Afinal, a história continuou 

e a semente plantada naquele encontro com a Vaneri (encontro registrado no início desse 

trabalho) foi regada, e seus frutos são presentes para todos que circulam no Bosque Maia aos 

domingos pela manhã e desejam dançar. Essas danças estão espalhadas nos parques de São 

Paulo, rodas, danças e encontros, inclusive nas mediações da Av. Paulista, uma das avenidas 

mais imponentes da cidade de São Paulo, cidade considerada 
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atualmente como a mais importante cidade do Hemisfério Sul. Nesses encontros a 

proposta ao contrário das transições financeiros e milionários possível nos prédios, cafeterias 

onde a produção é na maioria das vezes voltado para capitalismo, sociedade do consumo, 

dançar significa dar um salto para um movimento oposto pois a busca é de se deixar envolver 

pela melodia e encontrar o seu compasso e de mãos dadas ser capaz de encontrar o maior 

investimento, o seu valor, sua saúde no corpo, na alma e no espírito. 

Trata-se de um movimento mimético de resgate da dança não só como espetáculos que 

são maravilhosos de assistir, mas como manifestação da cultura popular. Porém, como 

escreve Bakthin, na dança circular, através da roda e do dar as mãos é possível estabelecer na 

circularidade uma comunicabilidade entre classes sociais. É o que acontece nas danças nos 

parques, onde encontramos alguns moradores de rua ou pessoas que por vários motivos se 

encontram em uma situação de vulnerabilidade, são esses que entram nas rodas se juntando 

aos estudantes, donas de casa, pesquisadores, doutores etc., que de mãos dadas dançam ao 

som de muitos ritmos e melodias, cuidadosamente preparadas por um focalizador, pessoa que 

após uma pós-graduação está habilitado a realizar as danças circulares nos mais diferentes 

territórios da cidade. A teoria e prática dessa dança foram ressuscitadas e desenvolvidas por 

Bernhard Wosiem (1908-1986), um pedagogo, bailarino, teólogo, artista plástico e 

sobrevivente das duas Guerras Mundiais, que se tornou o criador e responsável pela 

expansão internacional da Sacred Dance (Dança Sagrada), proveniente de um encontro com 

pessoas que viviam na comunidade de Findhorn, na Escócia. Os detalhes da história e legado 

de Wosiem, sua trajetória e a chegada da Dança Circular Sagrada no Brasil, encontram-se na 

minha dissertação de mestrado. A seguir registro de uma oração/canção de Bernhard 

Wosiem: 
 

Tu, que moves o mundo, Agora 

Moves também a mim 

Tu me tocas profundamente E me elevas alto a ti 

Eu danço 

Uma canção do silêncio, Seguindo uma música cósmica 

E coloco meu pé ao longo das beiras do céu Eu sinto 

Como teu sorriso me faz feliz. 

(Canção do Bailarino. Bernhard Wosien,1983) 

 

De novo, cabe lembrar dos fios da ciência e da arte que chega como laço de amor, um 

amor tão forte que tudo crê e suporta, propondo também contar a história dançando de 

mãos dadas aqui na terra, e como alerta Santo Augustinho no céu, quando declara “OH! 

Homem o que você fará no céu se não aprender a dançar aqui na terra?”. Essa história de 

amor da Dança para com a humanidade e da humanidade com o Ser que Dança é mesmo muito 

antiga: 
 

A dança ocupava um lugar muito importante. Em documentos e livros, consta como a 

dança era presente na vida do cidadão grego. Imagens mostram a dança nos ritos religiosos, 

nas festas e no cotidiano, enfim era acessível a todos. Lembrando que a opinião de 

filósofos e poetas era muito respeitada nessa cultura, como Sócrates (460-399 a.C.) por 
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exemplo, dizia que: “A dança formava um cidadão completo e nunca era tarde para se 

aprender a dançar”. Ele já adulto, aprendeu a dançar. Platão (427-347 a.C.), outro filósofo 

e Homero (séc. IX - séc. VIII a.C.) também consideravam a dança como parte importante 

da educação dos cidadãos. Diziam que ela servia para santificar e curar os corpos, além 

de trazer mais agilidade, beleza e sabedoria. (RENGEL, 2006, p.12). 

 

A DANÇA CIRCULAR SAGRADA NO UNIVERSO FEMININO 

 

A temática da dança circular sagrada no universo feminino está presente no livro 

Empoderadas Sempre, inspirado no XV Encontro de Mulheres na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 2017, além de ser o foco da dissertação de mestrado A Dança Circular Sagrada: 

Uma história de amor. 

O referido encontro diz respeito a jovens iniciando a graduação, mestrandas e 

doutorandas, suas respectivas professoras, todas com propósito de compartilhar ideias atuais 

e antigas, de mulheres que marcaram gerações. 

Com o objetivo de transformar nossos estudos e pesquisas numa ampla e profunda 

reflexão a fim de torná-las propostas e soluções para as mais diferentes necessidades e 

contextos, cada mulher escreveu sobre um tema na atuava ou pretendia atuar, a saber em 

escolas, instituições, clínicas, hospitais tornando em práxis as teorias, e em parcerias 

possíveis, para assim dar continuidade ao legado de conquistas e desafios referentes à 

participação das mulheres na construção de um mundo melhor, considerando que essas 

melhoras e conquistas precisam começar em cada um de nós primeiramente. Trata-se de 

uma experiência em que o encontro é com outro, refletindo nas próprias luzes e sombras, 

cuidando com as idealizações, mas determinadas ao enfretamento consigo e com outro, “Um 

modo de estar-no-mundo e de tornar o mundo inteligível a si mesmo.” (CERTEAU, 1998, p. 

18). 

No final desse encontro fomos presenteadas com o exemplar do livro Mulheres de Fé, 

norte-americanas no Brasil (1870-1930) e dançamos ao som de An.Deran, música que conta a 

história de uma mulher-foca. Trata-se de uma lenda sobre o encontro da água e da terra, 

sobre paixão, maternidade e o retorno à essência. Nesse encontro a proposta ao contrário 

do que se tem no espaço acadêmico onde a explanação e a produção é apresentada e debatida 

oralmente ou pela escrita, em poucos segundo todas estavam em pé, arrastamos as cadeiras 

da sala, um espaço pequeno mas possível para que a roda fosse organizada, dados as mãos e 

dançamos, alguns minutos e ao final o relatos de todos da sala é que estavam diferentes pois 

tinham sentido o corpo a alma e o espírito. Sim foi possível dançar e refletir sobre os nossos 

papéis, resgate, encontros e desencontros: retorno a essência. 

A dança circular sagrada é algo dessa ordem, pode ser uma prática, a dança não é só 

para bailarinas, mas para a dona de casa, pedagoga, médica manicure, psicóloga, pesquisadora 

professora etc. Refletimos que essa prática pode proporcionar a essa mulher da atualidade, 

moderna mais condições para viver e conviver consigo e com os papeis escolhidos. Cuidando 

para não cair na tentação dos muitos chamados, convites, propostas para ter e perder o ser 

que ela ao final do dia, dos anos pode deixar de lado e ir se distanciando ao ponto de não 

mais se encontrar. Sem exageros nem de um lado nem do outro afinal a mulher tem 
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capacidade para liderar em qualquer área pragmática ser realizado no trabalho nos aspectos 

pessoais faz parte de uma busca e significa saúde mental, escolher as fontes de abastecimento 

e a qualidade diária fará possível que essa mulher encontre e seja abrigo. Longe de desejar ser 

perfeita, mas decidida a ser feliz, bem aventurada em tudo que faz. Como um resgate de seus 

sentidos vigiando o que vê, assisti, toca, ouve, cheira, sentindo prazer quanto á alimentação 

sem culpa quanto a quantidade, e qualidade do que come, afinal quanto mais leve e livre estiver 

melhor será para dançar, caminhar, viver! 

O segundo Capítulo que vamos explanar brevemente diz respeito ao capítulo: Setting, 

um território de diversidade, que faz parte do livro Território Feminino. 
 

Uma das mudanças mais marcantes na sociedade mundializada ocorreu nas relações 

homem-mulher. Nesse processo, o impacto deve-se ao crescimento da presença e da 

visibilidade das mulheres em múltiplos e diversificados setores: no trabalho, nas escolas e 

universidades, na política, nas artes e ciência. (MATTOS, 2005, p. 47). 

 

Inspirada por atendimentos de mulheres que durante a análise foram me conduzindo 

a pensar sobre alguns encontros, em que a mimética do arquétipo feminino estava presente 

e latente. Existem muitas outras personagens, mas nesse capítulo vou focar em três mulheres 

de diferentes épocas e contextos, que têm auxiliado nas elaborações e escolhas sobre realizar 

sua missão sem perder a qualidade de vida e uma vida de qualidade, capazes de “ver” os 

milagres do cotidiano e seguir com mais gentileza consigo e com o próximo. 
 

O dia a dia se acha semeado de maravilhas, escuma tão brilhantes (...) como a dos escritores 

ou dos artistas. Sem nome próprio, todas as espécies de linguagem dão lugar a essas festas 

efêmeras que surgem, desaparecem e tornam a surgir. (CERTEAU, 1998, p. 18). 

 

A seguir ao percorrer pelas histórias dessas três mulheres que emergiram de tempos tão 

distantes e ao mesmo tempo se fazem tão presentes a partir de seus desafios, ações e reações, 

vamos iniciar essa viagem no tempo refletindo a força que existe na ciência e na arte e como 

que fios invisíveis chegam até aqui com o mesmo frescor e força. “Há um fio que percorre 

continuamente todas as culturas humanas que conhecemos. E que é feito de dois cordões. 

esse fio é o da ciência e da arte.” (BRONOWSKI, 1983). 

E nesses fios da ciência e da arte encontramos a beleza da diversidade, lembrando que 

diversidade é um termo que nós indicamos, marcar ou falar da variedade, pluralidade e 

diferenciação cultura, social e religiosa, entre outras dinâmicas do ser humano. Refletir 

também que no universo botânico, oceânicos a natureza como todo, outros seres vivos lidam 

bem com as diversidades é e incrível quando temos esses encontros com a natureza em 

viagens, passeios ou mesmo através das telas nos filmes, novelas, series o quanto aprendemos 

com a biodiversidade. Sim quando mulheres firmam compromisso de dançar mais nas mais 

diferentes rodas que lhe são propostas hoje nas cidades ela é capaz de se aproximar mais das 

diversidades e mais da sua natureza da sua essência e então a sensibilidade com a 

biodiversidade aflora é quando poderá firmar um compromisso com a natureza que a cerca. 

Sensível a transformar adversidades em apenas diversidades e assim deixar um legado 

equilibrado sobre o que é ser mulher conectada com a sua natureza e a que a cerca. Levar a 
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dança circular sagrada para territórios com lagos, árvores, flores dentro da cidade é proposta 

para auxiliar nessa experiencia de contato com a natureza. Mas dançar em Campos do Jordão, 

Santa Branca entre outros municípios que escolhemos fugir para descansar tem sido também 

territórios onde é possível conciliar descanso e a dança. Em Holambra por exemplo tem um 

centro de referência em formação e oficinas de dança circular sagrada. Além das belas flores e 

um mergulho numa pequena vila holandesa a 50 km de São Paulo. São lugares como esse que 

é possível experimentar essa diversidade através da arte de dançar. A dança circular sagrada tem 

em seu repertório musical e coreográfico os diferentes ritmos e compassos conforme a cultura 

e povos. 

Assim o dançar se torna uma viagem pelo mundo não de avião, carro, navio, mas 

com os pés com corpo com a alma num encontro com a roda e com o sagrado. Lembrando 

que não existe um único encontro neutro ou passivo quando se trata de pessoas munidas de 

alteridade, subjetividades, crenças, ideologias, de modo que em uma proporção maior ou 

menor o resultado desse encontro envolve a todos, por isso é tão importante transformarmos 

nós em laços de amor, adversidades em diversidades como diferenças que podem ampliar e 

proporcionar uma plenitude nas descobertas e identificações possíveis. A possibilidade de se 

viver a diversidade em tudo isso está cada vez mais em pauta pois faz parte do sujeito 

moderno experimentar e escolher vários tipos de comida sem mesmo sair de casa, roupas e 

estilos diferentes paradoxalmente nunca se viu tantas mulheres perdidas pela variedade de 

escolha, são tantas opções, escolhas e oportunidades que acaba passando rapidamente por 

tudo e o que é pior por todos como bem coloca Zygmunt Bauman: “vivemos numa sociedade 

liquida” onde parece que não há tempo de relacionamentos que realmente importam e que 

só se dará conta em aniversários, casamentos, velório nascimento enfim quando se tem um 

compromisso onde a vida chama para estar presente de forma presencial, como na dança 

que nos exige estar presente ou você vai atropelar ou ser atropelado pela roda afinal ali o 

compromisso é com quem está a direita a esquerda na frente atras de mãos dadas as vezes 

soltos mas ligados na hora de voltar para roda e dar as mãos, nesse exercício de abrir um 

parêntese para relacionar a dança circular sagrada com a vida é maravilhoso de ser praticado. 

Então fica a dica! 

Quanto mais encontros de mulheres onde é possível esse ressignificar sobre a 

importância do autoconhecimento e foco em ser e não ter, mais se fará a diferença na 

qualidade de vida delas e da sociedade. Uma sociedade que Byung-ChulHan (2014) retrata 

de forma simples e profunda em seu livro a “Sociedade do cansaço” sua análise se diferencia 

pois apresenta um sujeito que nos faz questionar as verdadeiras causas e sintomas desse 

cansaço, pois diz respeito a uma exigência não mais de fora, mas principalmente interna desse 

indivíduo que ocorre consigo mesmo. 
 

A problemática não é a concorrência entre os indivíduos, o fato de se tornarem a si mesmo 

como referência a se aguçar neles, assim sua concorrência absoluta. O sujeito do 

desempenho concorre consigo mesmo e, sob uma coação destrutiva, se vê forçado a 

superar constantemente a si próprio. Essa auto coação, que se apresenta como liberdade, 

acaba sendo fatal para ele. (HAN, 2014, p. 99). 
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O que mais ouvimos nos atendimentos clínicos é exatamente essa falta de tempo e 

um cansaço tamanho que impede até mesmo de dormir, afinal para dormir é preciso também 

desejar descansar, desligar parar de produzir e a concorrência dentro e a de fora também vai 

parar para descansar se não ficarei em desvantagem do ter domínio, poder. Será que assim 

que precisamos viver? 

A seguir temos o exemplo de três mulheres que talvez possa nos inspirar a seguir sem 

idealizações nem anacronismos pois estamos conscientes de que a parte das questões 

essenciais e da ternura que cabe a mulher viver estamos em tempos e demandas diferentes, mas 

dá para fazer paralelos e sínteses, tirar proveito do que faça sentido para cada um de cada um 

dos exemplos, salientando que talvez isso ou aquilo faça mais sentido em outro momento 

quando a vida nos colocar diante de outras “danças” realidades outros aspectos possam fazer 

mais sentido, por isso é tão importante revisitar nossas leituras de tempos em tempos. Ler 

também é um processo terapêutico de encontro. Para os escritores ler é estar com outro, 

escrever é estar consigo mesmo. Se isso te faz sentido, comece escrever também. Talvez possa 

iniciar e se aprofundar nas histórias dessas mulheres: Nise, Lavinia e Maria. 

Segue a obra de arte de um paciente esquizofrênico da Dra. Nise, médica psiquiatra, 

que apesar de todas os embates e resistência dos colegas homens, não só foi executado, como 

se torna entre outros centenas uma prova de que a arte fala por si e pode ser manifestação 

consciente e inconsciente, servindo como dispositivo de cuidado e cura na relação paciente e 

médico. Trata-se de um trabalho tão impactante que no dia 22 de setembro de 2018, a 

sociedade dos Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente lançou o projeto de expansão 

do museu com mais de 400 mil obras de arte dos clientes, doentes mentais e ex-residentes do 

Hospital Pedro II (RJ), pacientes da Dra. Nise e de seus colegas, que deram continuidade ao 

trabalho da terapia ocupacional. 

 

Figura 4 – Obra de Arte de paciente tratado pela Dra Nise da Silveira 
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NISE DA SILVEIRA (1905-1999) 

 

Uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil e era a única no rol 

do Hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, onde iniciou um trabalho de humanização dos 

pacientes que revolucionou a relação do atendimento através da arte (1944). Até hoje é uma 

referência no que diz respeito à terapia ocupacional. Essa história foi muito bem produzida 

no filme Nise: coração da loucura. 

 

LAVINIA FONTANA 

 

Primeira mulher a trabalhar a mesma esfera de pintores homens do Renascimento. 

Conquistou fama em Bolonha, um dos mais intensos ambientes artísticos do século 16. 

Esposa e mãe de 11 filhos. 

 

Figura 5 - Exposição Histórias das Mulheres Artistas até 1900. MASP. 2018 

 
 

Figura 6 - Retrato de uma nobre da família Gonzaga ou San Vitale, de Lavínia Fontana 
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Ao visitar a exposição primeiro com uma amiga que na época já fazia doutorado e eu 

no mestrado vivemos algo muito bonito, pois essa amiga nunca tinha ido ao MASP. Ela mora 

no interior de São Paulo e dizia: nossa eu não estou tão distante geograficamente, mas estar 

aqui nessa exposição me vejo estranha e “pisando” em uma estrada nova sobre a Cidade de 

São Paulo e cultura que jorra nesse lugar. Cada vez que abro esse livro que adquiri após uma 

das visitas é como se me impactasse novamente, tanto que motivou a minha volta com nosso 

grupo de pesquisa, em que cada um escolheu uma obra e compartilhou as impressões que lhe 

causavam essas Histórias das Mulheres. 
 

A história das mulheres desenvolveu-se a partir da confluência de três caminhos: O 

movimento feminista que conferiu uma dimensão política ao privado; a antropologia e 

sociologia que tornaram as mulheres um grupo social; a Nova História que valorizou 

outros temas e agentes históricos. Dessa maneira as mulheres ganharam visibilidade na 

História e tornaram-se objeto de pesquisa da sociologia, antropologia, direito, filosofia, 

ciência política, psicologia etc. (SANTOS, 1998, p. 14). 

 

Dando sequência a essa nossa viagem no túnel do tempo e nos encontros de amor, 

segue o relato e arte através do canto de uma outra mulher que após uma experiência muito 

pessoal não foi mais a mesma e de tão impactante sua experiencia chega, até os dias de hoje, 

através das narrativas faladas e escritas, atravessando estradas e mares e ainda causa 

estranhamento e polêmica. Como tudo na modernidade, somos livres para escolher crer ou 

não, afinal como diz Larrosa o sujeito moderno é aquele sujeito que tudo sabe. Mas também é 

o sujeito perdido e vazio de si. E entre vazios e plenitude que também sempre fez parte do ser 

humano, eis o registro e uma releitura do canto de Maria ao ser visitada por um anjo, 

registrado no livro do evangelho de Lucas, e revisitado numa bela obra prima de Leonardo 

da Vinci. 

 

MARIA (MÃE DE JESUS) 

 

Maria elabora um canto após a visita do anjo Gabriel. Um canto que diz respeito ao 

empoderamento feminino, diversidade e justiça social. Maria uma adolescente pobre que 

nasce em uma sociedade patriarcal, vivendo no interior de um distrito chamado Galileia, cujo 

povo sofria preconceito. O nascimento de Jesus foi um marco a partir do qual juntamente 

com a era cristã deu-se um novo paradigma de valores e éticas. 
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Figura 7. A Anunciação, de Leonardo da Vinci, pintada entre os anos de 1472 e 1475 

 
 

O Cântico de Maria 

Então disse Maria: 

Minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra 

Em Deus, Meu salvador, 

Pois atentou para a humanidade Da sua serva. 

De agora em diante, Todas as nações Me chamaram 

Bem-aventurada, Pois o Poderoso fez 

Grandes coisas em meu favor Santo é o seu nome 

A sua misericórdia estendeu-se aos que o temem, De geração em 

geração. 

Ele realizou poderosos feitos com seu braço: 

Dispersou os que são soberbos No mais íntimo do coração. 

Derrubou governantes Dos seus tronos, 

mas exaltou os humildes. 

Encheu de coisas boas os famintos, Mas despediu de mãos vazias 

os ricos. Ajudou ao seu sevo Israel, Lembrando-se 

Da sua misericórdia Para Abraão 

E seus descendentes para sempre, 

como dissera 

aos nossos antepassados. 

 

Apenas como observação a passagem do referido texto Bíblico diz respeito ao 

encontro de Maria e Isabel, mulheres impactadas pelo se tornar mãe de forma milagrosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse 47º Encontro Nacional de Estudos Rurais e Urbanos - Cidades, Memórias e 

transformações ocorrido no término do ano de 2021, ainda marcados e marcando nossas 

impressões e temores, vivenciamos a nossa Àgora (palavra grega sobre para o lugar que 
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filósofos e estudiosos se reuniam para refletir e encontrar soluções sobre as questões políticas 

da cidade) na USP de uma maneira inédita para a instituição e todos que lá transitam há quase 

50 anos de CERU, pois foi um Encontro totalmente online onde entrar e sair das salas sem 

sair de casa marcará para sempre nossas memórias e jeito de evocar e viver transformações. 

Uma opção determinada pela pandemia, fenômeno que atingiu a todos de diferentes modos 

e intensidades, sendo uma experiência que pode despertar e gerar novas Ágora na 

modernidade. 

Durante esses dias nesse espaço que faz parte da construção histórica e acadêmica da 

cidade de São Paulo, e que completará 100 de existência, a USP desde a seu “nascimento” 

tem proporcionado a milhares de alunos e professores do Brasil e do mundo, uma busca e 

descobertas de novas pontes, quando nos vemos e constatamos que a sociedade está diante 

de abismos, hora criados pelo ser humano hora advindos de algum Outro que também 

interage com a humanidade, como mencionado no início desse trabalho sobre a Torre de 

Babel. Esse Outro pode ter nomes diferentes, falado em idiomas diferentes, isso não faz muita 

diferença, a realidade é que através da História Cultural podemos ir acompanhando leitores 

e pesquisadores que em muitos momentos vivenciam, estudam e falam sobre acontecimentos 

que vão além de qualquer intenção e ação humana. E as vezes se torna tão louco que como 

escreve René Girard no livro A Violência e o Sagrado, os pesquisadores desistem de entender 

esse Outro e o que Ele é capaz de realizar e seguem mesmo sem entender em busca de traçar 

caminhos. Assim que foi com a construção de estradas pelos Romanos e seus exércitos, e na 

sequência os gregos semeando sua cultura, depois muitos homens em expedições 

perigosíssimas desbravaram oceanos e mares. Todas as experiências que preconizavam uma 

futura globalização, e ultimamente uma cultura de massa, advinda da cultura da visualização, 

com a chegada do computador e seus avanços acelerados que nos surpreendem e nos 

assombram também, afinal o ser virtual faz parte do nosso cotidiano pela via dos celulares e 

as telas e programas para todos os gostos e bolsos. 

Um salto no tempo e intenções, desejo deixar aqui registrado também os 

Bandeirantes Paulistas e suas bandeiras desbravadoras, assassinas, duvidosas. A cidade de 

São Paulo está repleta de nomes e até uma rodovia com nomes dos Bandeirantes, isso prova 

o quanto estamos vivendo o tempo todo entre paradoxos, estimulados por luz e sombra. 

Contudo, cabe lembrar que luz e sombras são conceitos marcantes na concepção e 

organização de Carl G. Jung (1875-1961) na sua obra O Homem e seus Símbolos, eles fazem 

parte de todos os seres humanos, até no arquétipo coletivo implícito nos indivíduos, 

instituições e governos desde sempre e quando relacionados nesse trabalho dizem respeito aos 

mecanismos de resistência e a distribuição social desigual em todos os aspectos: política, 

educação, artes, etc. 
 

Os mecanismos de resistência são os mesmos, de uma época para a outra, de uma ordem 

para a outra, pois continua vigorando a mesma distribuição desigual de forças e os mesmos 

processos de desvio servem ao fraco como último recurso, como outras tantas escapatórias 

e astúcias, vindas de “imemoriais inteligências” enraizadas no passado da espécie, nas 

distâncias remotas do vivente. (CERTEAU, 1998, p.19). 
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Poder pensar e publicar essa produção que traz na nossa memória a província da 

Galileia de Maria, a cidade da França e depois o Vaticano de Lavinia, o Rio de Janeiro de Nise, 

os pequenos e grandes encontros na Universidade Presbiteriana Mackenzie e as danças 

espalhadas nos parques de São Paulo, a intenção é apontar caminhos a serem elaborados a 

partir de “divãs”, Ágoras, rodas, livros e encontros com o outro e com o sagrado e então 

estar dispostos a conhecer o que de mais belo foi tido e pensando na cultura e, citando 

Matthew Arnold1, “A cultura é a busca da nossa perfeição total mediante a tentativa de 

conhecer o melhor possível do que foi dito e pensado no mundo, em todas as questões que 

nos dizem respeito”. 

Emergidos numa cultura da visualização onde se faz possível o acesso e trocas sem 

precedentes vamos sendo instigados a aprender como lidar com a produção em massa que o 

progresso nos coloca a frente, uma preocupação legítima quando olhamos para os textos de 

Walter Benjamim (1892-1940) ao relatar as possíveis consequências negativas do avanço da 

imprensa. Quando jornais e revistas passaram a serem produzidas num tempo veloz e em 

grande quantidade, ele questiona: será que isso afetará a leitura e a reflexão necessária sobre 

uma notícia? Benjamim também escreve sobre a fumaça e a velocidade dos carros na época 

a Ford começava a fabricar carros e esses circulavam nas ruas. Enfim hoje também essa 

preocupação está em pauta em todas os debates, diálogo formais e não formais que nos 

cercam. Diante dessa realidade que esse texto possa inspirar a desacelerar, aquietar para ler e 

refletir nossa história e então encontrar proposito nas realizações e sonhos que ainda precisam 

serem vividos. 

Boa leitura! 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo tecer diálogos que articulem fomentos entre a 

educação, a memória ferroviária e o patrimônio cultural. As análises partiram do estudo da 

estação de Vila de Cava, patrimônio histórico tombado pelo Estado localizado no município 

de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Esta estação foi construída no período do Império e sua 

inauguração ocorreu em 15 de janeiro de 1883, mesmo ano em que a Estrada de Ferro Rio 

D’Ouro, a qual ela fez parte, foi inaugurada.  

Em 12 de junho de 1989, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural- INEPAC 

concedeu a estação de Vila de Cava o documento de Tombamento Provisório. Legislações 

recentes possibilitaram uma nova rede de proteção a essa edificação por meio do conceito 

de patrimônio industrial e a memória ferroviária.  

A estação pode ser tomada como um patrimônio cultural que marca a localidade de 

Cava por ser uma região que teve um passado áureo na produção econômica da antiga capital 

do império. Por conseguinte, as lembranças que ainda podem ser revisitadas, mostram 

vínculos desta sociedade com o tempo das locomotivas. Logo, estas memórias projetam-se 

em diferentes temporalidades históricas e desvelam esse bem cultural para além da dimensão 

de um monumento.  

Este legado tem dimensões materiais que se projetam não somente na estação de 

Cava, mas em outras três já patrimonializadas pelo Estado e que também pertenciam à antiga 

Estrada de Ferro Rio D`Ouro. Atualmente, as estações de Cava, Tinguá, Jaceruba (antiga 

estação São Pedro) e Rio D`Ouro estão em processo de reconhecimento de sua comunidade, 

pois se encontram próximas da localidade do Rebio Tinguá e fazem parte do legado que 

ajuda a contar a história desta região e também da cidade de Nova Iguaçu. Uma história que 

precisa ser recontada para os iguaçuanos de forma que os munícipes reconheçam que fazem 

parte deste lugar.  

A perspectiva é que, em meio a tantas dificuldades com a grande falta de 

infraestrutura em muitas partes da região da Baixada Fluminense, seus moradores tenham a 

visão de que as Vilas de Cava e Iguassu de Nova Iguaçu possuem um imenso potencial 

histórico, turístico, museológico, artístico e paisagístico.  

Esta região da Baixada Fluminense é extremamente rica de paisagem natural e pode 

contar com trechos de corredores turísticos e educativos para os fomentos educacionais; 

fatores que podem modificar exponencialmente a visão desses moradores e os demais sobre 

esta localidade e com o uso da cultura e da educação tornam-se fatores determinantes para 

modificar os estereótipos desses lugares.  
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 Por isso, forma-se a perfeita ideia de que o estudo encontra-se na necessidade de 

criar sentido de pertencimento às comunidades locais e aos cidadãos iguaçuanos afim de 

tecer diálogos que ajudem a articular fomentos entre a educação, a memória ferroviária e o 

patrimônio industrial cultural, visto que eventualmente há necessidade de se investir na 

Educação Patrimonial nos patrimônios da região das Vilas de Cava e Iguaçu. A questão 

estaria na forma da realização do desenvolvimento dos quais possam ser aplicados de maneira 

que alcance os moradores da cidade de Nova Iguaçu.  

Dessa forma, os campos da educação e da memória podem ajudar a projetar e 

inscrever, junto às novas gerações que vivem na cidade de Nova Iguaçu, o reconhecimento 

de sua história e de sua memória para a formação dos gostos e das identidades com o objetivo 

de criar laços de pertencimento com a localidade e com cidade, a qual possui um imenso 

potencial cultural, turístico e natural repleto de expressivas representações em seus 

monumentos históricos e dotado de riquezas naturais.  

 

EDUCAÇÃO E FOMENTOS PARA OS PATRIMÔNIOS CULTURAIS 

 

Quando pensamos em educação, a primeira mentalidade para esse conceito está em 

uma visão paradoxal dos elementos que se constituíram na própria formação das sociedades 

ao longo dos tempos. A educação segundo o dicionário que dizer: “A educação constituída 

pela capacidade de raciocínio do homem em suas práticas sociais que acontecem numa 

grande variedade de instituições e atividades humanas, sendo um fenômeno social e universal 

necessário as sociedades” (Dicionário da Língua Portuguesa, 2016, p. 134).  

 Aranha (2012) afirma que na Grécia Antiga os processos educativos ocorreram em 

períodos distintos e, apesar de alguns sofistas terem deixado um legado há vários séculos, até 

hoje muitos desses filósofos são referências no campo da pedagogia. Atualmente, a educação 

entendida em contextos contemporâneos “é constituída pela capacidade de raciocínio do 

homem em suas práticas sociais que acontecem numa grande variedade de instituições e 

atividades humanas, sendo um fenômeno social e universal necessário as sociedades” 

(LIBÂNEO, 2002, p.22) 

 No campo do patrimônio cultural, a educação é utilizada na perspectiva do campo 

da cultura. Acredita-se que os patrimônios culturais possuem significados que levam ao 

sentido de reconhecimento, de pertencimento ou remete a algo que deve ser protegido, 

conservado e salvaguardado. Os acervos culturais naturalmente resultam de encontro de 

diferentes culturas pertencentes a diferentes grupos inseridos na mesma sociedade. Em 

decorrência disto, a cultura também parte da defesa de uma identidade coletiva cujas 

representações remetem à mesma realidade e desvelam a lógica simbólica do mundo 

contemporâneo com a necessidade de entender de cultura nos campos das ciências humanas 

no exercício de análises e estudos sobre as sociedades inicialmente ocidentais. A preservação 

do patrimônio nesses grupos encontra-se em processo de construção em diversas categorias, 

seja na esfera material ou imaterial, seja por interesses coletivos, seja por testemunho ou 

sentido histórico, seja pela memória social ou manifestações (CUCHE, 1999, p. 144). 
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Para que tais processos caminhem de fato, se faz necessário o desempenho de uma 

educação voltada para o patrimônio e isto depende das aplicabilidades e das práticas inseridas 

no conceito da Educação Patrimonial, as quais requerem o levantamento de bens culturais 

com o intuito de fomentar processos educativos. Ela tem como foco a compreensão social 

e histórica do patrimônio cultural em suas manifestações e representações que, 

conseqüentemente, irá colaborar para o seu reconhecimento, sua valorização, preservação e 

salvaguarda. 

 

PATRIMÔNIOS CULTURAIS DE NOVA IGUAÇU: REBIO TINGUÁ, MEMÓRIA 

FERROVIÁRIA E O PARQUE HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DA VILA 

IGUAÇU  

 

O processo de valoração do patrimônio institui-se da participação social, coletiva e 

democrática das comunidades e dos sujeitos. A construção e os diálogos devem contar com 

a participação da sociedade assessorada por políticas públicas ligadas a órgãos de preservação 

do patrimônio cultural.  

Assim, a memória ferroviária já acautelada pela lei 11 483/2007 que tornou o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN responsável por traçar 

estratégias de proteção aos bens ferroviários e os acervos históricos das Vilas de Cava e 

Iguaçu já considerados patrimônios históricos da cidade de Nova Iguaçu, não podem ser 

somente entendidos como patrimônios materiais. Ou seja, para além do monumento de 

“pedra e cal”, há múltiplas memórias que desde sua fundação ainda se mantém viva e são 

constituídas de valores na perspectiva turística, artística, museológica, paisagística, 

historiográfica, cultural e educacional.  

As dinâmicas que fazem parte da complexidade de um patrimônio cultural dispõem 

de um conjunto de comportamentos, símbolos, histórias, práticas sociais e do saber fazer, 

podendo ser compreendido através das amplas singularidades na comunidade. Suas 

referências são tomadas por significados que podem extrapolar a sua origem que são tomados 

por outros símbolos, cujos processos se desenvolvem no indivíduo de forma inata desde sua 

gênese, em que: 
 

A perspectiva construtivista da origem do símbolo permite a superação das posições que 

ou concebem a capacidade representativa como inata ou, em outro extremo, julgam que 

ela decorre da própria cultura, sendo aprendida por pressão do meio social. É a 

compreensão do caráter construtivo da atividade representativa que permite entender 

como o símbolo é preparado (CORSO, 2005, p. 51) 

 

 Os símbolos que compõem os patrimônios das Vilas de Cava e Iguaçu nesta região 

da cidade são compostos por elementos que, apesar de suas peculiaridades e suas 

especificidades, não se dissociam. Não obstante, são dotados de uma lógica que propicia o 

entendimento de significados que forma uma cadeia que está interligada principalmente a 

paisagem natural do lugar.   
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Nesta região, encontra-se a Fazenda São Bernardino, cujo proprietário era Jacinto Manoel 

de Souza e Mello e também sócio do Comendador Soares, antigo presidente da Câmara 

Municipal e um dos comerciantes da Vila Iguassu. O Terreno também era sinalizado por 

uma alameda repleta de palmeiras imperiais, cujo caminho situava-se desde a estação São 

Bernardino até a entrada central do grande palacete que se constituía as edificações da 

Fazenda São Bernardino (TORRES, 2004, p.126). 

 

 
Figura 1 – Fazenda São Bernardino patrimônio histórico tombando pelo IPHAN em 1951, 

localizada na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

A cronologia desta fazenda se deu segundo Nelson Aranha1:  
 

Em 13 de outubro de 1861 afirmam Soares & Melo, como cessionária da viúva Moreira 

(de Luiz Manoel Bastos), José Joaquim Gonçalves, Manoel José Ferreira, Manoel de Moura 

Alves e Barão do Guandu (credores de José Frutuoso Rangel, inventariante de sua mulher, 

Antônia de Moura Rangel), adquire terras do citado inventariante, após o pagamento das 

dívidas do casal. Tratava-se de um sítio de floresta, em terras próprias, com trezentas e 

oitenta e sete braças e sete palmos, mais ou menos, com todas as benfeitorias e onze 

escravos, pelo valor de três contos de réis. Tudo registrado no cartório do tabelião José 

Manoel Caetano dos Santos (processo n° 2.252, existente no Cartório do 1° Ofício de 

Nova Iguaçu). O sítio é comprado posteriormente por Bernardino José de Souza e Melo 

por dois contos de réis. Em 03 de junho de 1862 – Bernardino José de Souza e Melo 

adquire o sítio Bananal (vizinho ao sítio Cachimbau, do Comendador Francisco José 

Soares) que era de propriedade de Francisco de Paula e Silva e sua mulher, Maria Maciel 

Rangel da Silva. Este sítio media 434 braças de testada e 603 de fundos, confrontando-se 

ao norte com o de José Gonçalves Bastos, ao sul com o de José Frutuoso Rangel, nos 

fundos com o dos herdeiros do Capitão Joaquim mariano de Moura e na frente com o de 

Fortunato José Pereira. O citado sítio estava hipotecado a Francisco José Soares e Luísa 

Joaquina da Costa Neves que abriram mão da hipoteca em favor de Bernardino José de 

Souza e Melo. Os dois sítios são anexados e formam o primeiro núcleo territorial para 

compor as terras da futura Fazenda São Bernardino. E por fim, em 1862, acredita-se que 

neste ano tenha sido planejada a construção da fazenda. 

 

 
1 ARANHA, Nelson. Fazenda São Bernardino, UFF, Rio de Janeiro, Disponível em:  
https://www.historia.uff.br/curias/modules/tinyd0/content/texto004.pdf .Acesso em: 15 de janeiro de 2021. 
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 Instituída de historicidade e reconhecida por sua imponência e belíssima arquitetura, 

a Fazenda São Bernardino recebeu o tombamento pelo então órgão responsável da época: o 

SPHAN; a pedido do prefeito Ricardo Xavier da Silveira. O autor Nelson Aranha relatou 

que o profissional do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu que fez o 

levantamento sobre a fazenda na época foi o historiador Waldick Pereira. Ele visitou a 

Fazenda São Bernardino e testificou que nela ainda restavam peças originais e outras da época 

da compra mobiliário.  Em 26 de fevereiro de 1951 por meio do número de inscrição 390, 

do Processo 432-T, do Livro “Belas Artes”, às folhas 76, a Fazenda São Bernardino foi 

elevada a patrimônio histórico da cidade de Nova Iguaçu.  

 Nesta mesma área, encontra-se o Parque Histórico e Arqueológico da antiga Vila 

Iguaçu, o qual conta a história desta região da Baixada Fluminense e o Cemitério da região, 

denominada pelos moradores de Iguaçu Velho, também acervo deste parque histórico.  

 

 
Figura 2 – Cemitério da Vila Iguaçu – acervo cultural localizado no Parque Histórico e 

Arqueológico da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Esta região foi conhecida como a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguassu. 

Sua geografia encontrava-se à margem direita do rio Iguassú e sua igreja recebeu o mesmo 

nome, sendo construída em uma planície nas terras do alferes português, José Dias de Araújo 

que autorizou sua construção em 1699. Com uma tímida ocupação populacional, a região só 

prosperou de fato em 1719, sendo elevada a Freguesia com capela curada graças a Garcia 

Rodrigues Paes, filho de Fernão Dias Paes Leme “o caçador de esmeralda”, que em 1704, 

começa a abrir o Caminho Novo das minas do ouro favorecendo o crescimento da região 

(TORRES, 2004, p. 32). 
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Figura 3 – Torre Sineira da Igreja da região do Parque Histórico e Arqueológico da Vila 

Iguaçu a antiga Freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Fonte: 

https://www.portalc3.net/restaurada-a-torre-sineira-da-igreja-em-iguacu-velho/. Acesso 

em 15/11/2021. 

 

A região cercada por paisagem natural ainda possui as edificações da antiga ferrovia 

Rio D`Ouro, tornando assim este circuito museológico atraente e interessante, uma vez que 

as adutoras e as estações ferroviárias encontram-se na Serra do Tinguá, Jaceruba e Rio 

D`Ouro que é um local cercado de muito verde. Somente a estação de Vila de Cava está em 

uma região onde há um maior fluxo de pessoas e atividades comerciais. Apesar disso, a 

estação ferroviária possui uma arquitetura que se diferencia das demais estações de seu ramal 

e, por este motivo, possui especificidades artísticas e elementos arquitetônicos, como art déco 

que inspiram e aguçam a curiosidade de quem aprecia as artes neoclássicas em contraste com 

ornamentos contemporâneos. 

       

 

 
Estações ferroviárias da extinta Estrada de Ferro Rio D`Ouro, região do Parque Histórico e 

Arqueológico da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Figura 4 – (estação Tinguá); 

Figura 5 (estação Jaceruba); Figura 6 (estação Cava); Figura 7 (estação Rio D`Ouro). 

4 5 

6 7
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Marcados principalmente pela ação humana e por diversas significações a Carta de 

Nizhny Tagil, elaborada na Rússia, aborda a compreensão multidisciplinar do conceito de 

patrimônio industrial, e, reflete os sentidos desse patrimônio na vida e na memória dos 

homens. Nessa perspectiva, o entendimento do conceito sobre o patrimônio fabril apontou 

para a reflexão sobre o patrimônio industrial ferroviário. No Brasil houve muitos debates a 

respeito. Somente em 2007 é criada a Lei 11.483.A Lei estabelece que os bens pertencentes 

à extinta RFFSA são inventariados e passam a fazer parte da Lista. 

O reservatório da antiga Rio D`Ouro encontra-se no interior da reserva biológica do 

Rebio Tinguá. Ele é um dos patrimônios que fazem parte da memória ferroviária da região, 

pois, além de ajudar a contar a história da ferrovia e da localidade, sua arquitetura orna com 

a paisagem local. 

 

 
Figura 8 – Reservatório Rio D`Ouro localizado na reserva biológica do Tinguá, município 

de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil.   

  

Segundo pesquisadores, O Rebio Tinguá é a maior reserva biológica do Estado do 

Rio de Janeiro e, outrora, a maior produtora de água potável no período do império. Nos 

dias atuais, é classificado como um importante Patrimônio Natural da Humanidade 

recebendo a categoria de Reserva de Biosfera pela UNESCO. Como afirma Travessos 

(2019): 
 

A Reserva Biológica do Tinguá (22º28'S e 22º40'S, 43º36'We 43º13'W) é a maior Reserva 

Biológica do estado do Rio de Janeiro. Com 248 km², suas florestas se estendem sobre 

vales e encostas da Serra do Mar até 1600 metros de altitude. A vegetação predominante é 

a Floresta Ombrófila Densa, apresentando grande riqueza arbórea e alta diversidade 

florística. A estrutura da vegetação também é considerada uma das mais preservadas da 
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Floresta Atlântica. Nos últimos anos, novas espécies de plantas, mamíferos e artrópodos 

tem sido descritas para a Reserva, confirmado sua extrema importância biológica, pela 

expressiva riqueza da biodiversidade. Em 1991 sua área foi uma das primeiras a ser 

considerada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela UNESCO (p.12). 

 

Contudo, esta região tem patrimônios importantes que além de contar a história da 

cidade de Nova Iguaçu, possui representações, significados e símbolos que podem ser 

trabalhados por meios de fomentos educativos. Logo, a atenção deve ser voltada para os 

símbolos que mais reverberam nesta região.  

Segundo Piaget (1990), os significados são construídos no meio social, sendo parte 

do desenvolvimento do indivíduo. Entretanto, o significante diferencia-se do significado; O 

primeiro por estar relacionado ao ato simbólico imagético e o segundo por ser a 

representação concreta do símbolo. Já o suíço linguístico Saussure (1996), apresenta os 

símbolos e os significados em uma abordagem na perspectiva da semiologia. Ele afirma que 

o signo é algo que faz parte do todo; Assim, o significante seria a imagem acústica do signo, 

ou seja, a sua primeira imagem e o significado seria o produto deste significante (PIAGET, 

1990, p. 276; SAUSSURE, 1996, p. 80). 

Piaget (1990) e Saussure (1996) se utilizam de métodos diferenciados para 

compreender os termos ligados aos signos. Essa abordagem utilizou os estudos desses 

autores para tentar compreender os elementos que possibilitem práticas educativas que 

alcancem dimensões sociais, culturais e simbólicas no campo do patrimônio cultural. E, 

assim, tornar essa região acessível ao conhecimento por meio de mecanismos cujas 

representações evoquem significados aos sujeitos.  

  Florencio (2014), afirma que “ações mediadoras”, conforme cita Vygotsky2, para a 

“afirmação dos sujeitos em seus mundos, em suas culturas, devem perpassar nas 

aplicabilidades de políticas públicas voltadas para o Patrimônio Cultural, mas também se 

aproximar da educação formal por meio das instituições escolares.” 

 Na prática, a Educação Patrimonial permitiria que os patrimônios da região das Vilas 

de Cava e Iguaçu fossem objetos de fomentos para desempenhar possíveis mobilizações que 

alcancem aos munícipes no espaço do vivido, no tempo, na história de seus patrimônios, nos 

objetos e edificações que ali ainda existem e, sobretudo, ser capaz de trazer identidade e 

pertencimento aos moradores da localidade de Nova Iguaçu.  

 

EDUCAÇÃO E PATRIMÔNIO  

 

 Florencio (2014) acredita que a Educação Patrimonial pode partir de ações das 

universidades, instituições públicas e privadas, ações políticas e da sociedade civil. Para a 

autora, essas instituições ajudam a fortalecer as relações da comunidade com a formação da 

identidade e da história de seu lugar. Sobretudo, é necessário o desenvolvimento de 

estratégias e de dinâmicas de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, o resultado deste 

 
2 VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 



202 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

conjunto de estratégias é a construção do gosto ao patrimônio cultural, sua valorização e a 

preservação de suas memórias.  

Para estas afirmativas, a autora ainda acrescenta:   
 

O caminho e, ao mesmo tempo, o maior desafio, é desenvolver atividades que se voltem 

para uma educação do patrimônio, para o patrimônio. Entender ações educativas para o 

patrimônio não está em “capacitar” para a preservação, com valores impostos por 

conceitos jurídicos, acadêmicos ou políticos, mas na afirmação contínua de que as pessoas 

são protagonistas no processo, sendo os seus valores e conhecimentos produzidos 

reconhecidos. O primeiro passo é a educação para o patrimônio (FLORENCIO, 2014, 

p.14). 

 

O sentimento de pertencimento começa a fazer sentido a partir do momento em que 

o individuo se reconhece como parte da história de seu lugar. Florencio (2014) ao abordar as 

temáticas de Brandão (1994), remete a concordância com o autor e diz com suas palavras: 
 

É importante destacar que os processos educacionais que tenham como foco o patrimônio 

cultural devem estar integrados às demais dimensões da vida das pessoas. Em outras 

palavras, devem fazer sentido e serem percebidos nas práticas cotidianas. É preciso, ao 

contrário, associar continuamente os bens culturais e a vida cotidiana, como criação de 

símbolos e circulação de significados. (FLORENCIO, 2014, p.22) 

 

  Estes estudos devem partir dos valores da própria comunidade para criar 

dispositivos de interação com os resultados pré-definidos. Assim, posteriormente, esses 

aparatos podem ser reproduzidos por esses grupos consolidando ações coletivas de uso e 

fruto do patrimônio cultural (FLORENCIO, 2015, p.38). 

Pensar a Educação Patrimonial por meio dos símbolos linguísticos na construção do 

imagético e das representações simbólicas entre o signo-significado - significante, pode ser 

também um caminho, uma vez que impõe ao individuo a capacidade de apreender outros 

signos e outros ressignificados construídos na dinâmica do tempo, na qual os patrimônios 

culturais também estão inseridos.  

Sendo importante pensar a Educação Patrimonial e reconhecer quais os símbolos 

que reverberam na comunidade a ponto de articular conceitos e fomentos que atendam a 

esta demanda e propor metodologias que possam ser proativas com as demandas exigidas 

nas práticas educacionais. 

Assim, as Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular – (BNCC), 

também podem servir de instrumento para auxiliar nas práticas educativas que remetem a 

Educação Patrimonial. 
 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

• Valorizar e utilizar os conhecimentos, historicamente construídos, sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, aprender e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  
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Nessa perspectiva o currículo possui ênfase em caráter normativo ao se tratar da 

BNCC. Apesar de muitas críticas sobre ela, é possível vê algumas contribuições positivas no 

que tange a aplicabilidade das competências. Elas permitem a flexibilidade do currículo pelos 

sistemas e instituições de ensino no país. Com isso, possibilita a transversalidade expressa 

nos patrimônios culturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, as estações de Cava, Tinguá, Jaceruba (antiga estação São Pedro) e Rio 

D`Ouro estão em processo de reconhecimento de sua comunidade. Elas que se encontram 

próximas da localidade do Rebio Tinguá, fazem parte do legado que ajuda a contar a história 

desta região e também da cidade de Nova Iguaçu; história esta que precisa ser recontada para 

os iguaçuanos de forma que eles reconheçam-se como parte deste lugar.  

Pensar a Educação Patrimonial por meio dos símbolos linguísticos na construção do 

imagético e das representações simbólicas entre o signo-significado-significante pode ser 

também um caminho, uma vez que impõe ao individuo a capacidade de apreender outros 

signos e outros ressignificados construídos na dinâmica do tempo, na qual os patrimônios 

culturais também estão inseridos. E as Competências Gerais da Base Nacional Comum 

Curricular – (BNCC), podem auxiliar nas práticas educativas que remetem a Educação 

Patrimonial. 

Por fim, a Educação Patrimonial auxilia o fortalecimento das relações da comunidade 

com a formação da identidade e da história das Vilas de Cava e Iguaçu; Região que possui 

um imenso potencial cultural, turístico e natural, repleto de expressivas representações em 

seus monumentos históricos e dotado de riquezas naturais. Neste contexto, a cultura e a 

educação são os fatores determinantes para modificar os estereótipos desses lugares, de 

modo que torne esta região um grande e expressivo corredor cultural. 
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INTRODUÇÃO  

 

A participação dos alunos em produção de textos, leitura e encenação de clássicos 

dentro da sala de aula do Ensino Médio pode contribuir e facilitar no aprendizado na área de 

língua portuguesa e literatura. Esta afirmação se justifica pelo senso comum, que 

preliminarmente admite que o envolvimento e protagonismo do estudante ao atuar nos 

ensaios, encontrar e conviver com seus pares durante a produção das peças teatrais pode 

melhorar o rendimento escolar, contudo, há necessidade de aprofundar este estudo e 

responder de maneira precisa aos questionamentos envolvendo este tema. 

O objetivo desta pesquisa está em demonstrar a possibilidade prática da participação 

dos estudantes do Ensino Médio nas encenações de peças teatrais da literatura como fator 

de enriquecimento de seu conhecimento e em verificar os fatores que influenciariam na 

implantação da estratégia de modo sistêmico na Educação como um todo. 

Nessas condições, acreditamos que a relevância desse estudo estaria em desafiar o 

senso comum, que preliminarmente admite que haja maior envolvimento e protagonismo do 

estudante quando ele pode atuar nos ensaios, encontrar seus pares e conviver durante a 

produção, além de investigar outros fatores que dificultariam a oferta de teatro na maioria 

escolas de Educação Básica. 

 

 AS LINGUAGENS E O TEATRO COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA 

 

Podemos afirmar que a linguagem constitui-se de atos que seguem determinada 

sequência ou sistema no sentido de manter trocas de informações entre o emissor e o 

receptor. As diversas formas de comunicação se baseiam na linguagem, que pode ser dividida 

entre linguagem verbal e não verbal.  

A linguagem verbal ou verbalizada apresenta-se como forma de o emissor exprimir 

suas ideias de forma inteligível para o receptor, que utiliza a palavra como código, escrita ou 

falada, sendo esta, decerto o tipo de linguagem mais utilizado no cotidiano.  

Não sendo esta a única, as linguagens não verbais permeiam a vida das pessoas, que 

emitem suas mensagens por gestos, expressões faciais, sinais, imagens, sons, pantomimas. As 
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linguagens não verbais estão presentes no teatro, cinema, placas de propagandas, nesse caso, a 

comunicação é feita através de signos visuais, como, placas, gestos, até mesmo o tom de voz. 

Uma das formas de se comunicar ideias, sentimentos, aspirações, estado emocional 

vem a ser através da poesia, da prosa, enfim da literatura, que é capaz de tocar o leitor de 

forma especial. A literatura é a arte de envolver e comunicar, por meio de sua métrica ou pela 

falta dela. É a conhecida arte feita de palavras, e tem como a razão de sua origem a mesma 

que outras manifestações artísticas: registrar acontecimentos e guardá-los para preservar a 

cultura de um povo e sua história. 

A linguagem segue uma sequência ou sistema para manter uma troca de informações 

entre o emissor e o receptor.  Segundo Leite (2009, p. 226)  “A língua não se confunde com 

a linguagem, mas é parte essencial desta, pois constitui produto social da linguagem 

convencionado pelo corpo social”, ou seja, pelos falantes de uma maneira geral, seria, nesse 

caso, um fenômeno adquirido e convencional. 

Segundo Matoso Câmara (1975, p.9) a língua seria como ter uma unidade estrutural, 

que apresenta traços básicos comuns a todas as suas variedades. Seria segundo o autor: “a 

invariante abstrata e virtual, sobreposta a um mosaico de variantes concretas e atuais”. 

Câmara (1977, p. 39) afirma que “faculdade que tem o homem de exprimir seus estados 

mentais por meio de um sistema de sons vocais chamado língua, que os organiza numa 

representação compreensiva em face do mundo exterior objetivo e do mundo subjetivo 

interior”.  

Segundo o autor os sons vocais são a característica da língua verbal oralizada, que 

permitiria a comunicação entre os mundos interior e exterior. Ferdinand de Saussure, cujas 

elaborações teóricas permitiram o desenvolvimento da linguística como ciência autônoma, 

afirma que seu objeto não seria afetado pelas idiossincrasias do falante ou pela 

heterogeneidade multiforme da linguagem.  

A linguagem verbal ou verbalizada é a forma pela qual se pode expressar e interpretar 

ideias através da palavra como um código, tanto escrito como falado, sendo, portanto, um 

sistema em que se depreende que os elementos estruturantes se combinam segundo regras 

gerais que se podem verificar em todas as línguas naturais. Nessas condições a língua seria a 

chave com a qual o homem acessa seu conhecimento e da sociedade em que vive. 

Decerto esse é o tipo de linguagem mais utilizada no dia a dia. Já com a Linguagem 

não verbal, a comunicação é feita através de signos visuais, como, placas, gestos, até mesmo 

o tom de voz. Segundo Leite (2009, p. 227) “a análise da linguagem não-verbal, é hoje 

considerada em muitas abordagens linguísticas”. Ainda segundo o autor: “A literatura como 

arte, também conhecida como a arte feita de palavras, tem como a razão de sua origem a 

mesma que as outras manifestações artísticas: registrar e preservar a cultura e identidade de 

um povo e sua história”. 

Portugal cantou o heroísmo dos seus grandes navegadores (sec. XVI) através da 

talentosa pena de Luís de Camões. O poema teria servido de base para a estruturação da 

própria língua portuguesa. Todos estes escritos criados mediante grande inspiração dos 

artistas e note com diferença de centenas de anos revelam, em nosso tempo, a arte de se fazer 

a literatura como documento histórico de um povo e sua época. 
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Se, de um lado a poesia recitada em praça pública tinha audiência e era ouvida e 

relembrada de geração em geração na tradição oral e depois documentada, a arte de um povo 

se revela em seu heroísmo, nos atributos da mulher amada, elemento de disputa entre as 

nações, no caso de Helena. E desde então, o poeta procura enfatizar a beleza, maternidade, 

lascívia, pureza, generosidade da mulher. 

O teatro bem encenado e amadurecido é feito para tocar a audiência. Desde o seu 

início, essa arte tem uma grande função social, por exemplo, o teatro grego surgiu junto com 

as cidades em forma de culto ao Deus Dionísio; desse momento em diante essa manifestação 

artística veio evoluindo, mas sempre mantendo funções diante das sociedades, sendo elas de 

informar, louvar, divertir ou criticar. Contudo, somente a partir do século XIX começou-se 

a buscar nova metodologia de modo que o ato de encenar pudesse evoluir. 

Constantin Stanislavski (1853 - 1987) e Vladímir Dântchenco (1858 – 1943) 

procuraram inovar a interpretação dos atores procurando mostrar a realidade, de modo que 

o público conseguisse se envolver mais.  Staninslavski publicou suas lições nos livros “A 

preparação do ator”, “A construção da personagem” e “A criação do papel”, em que procura 

introduzir sua metodologia inclusive para o cinema e televisão.  

O Teatro do Absurdo surge na Europa no final dos anos de 1950, no pós-guerra; 

esse foi o nome dado pelo crítico húngaro Martin Esslin (1918-2002). Esse tipo de teatro 

não é um movimento e sim uma tendência da época em que as obras ressaltavam os aspectos 

“absurdos” da realidade humana, trazendo traços estilísticos muito diferentes do tradicional 

realista, além de uma atmosfera tensa e com aspectos de desolação e solidão que podiam ser 

encontrados nas pessoas da época.  

No Brasil dos anos 1970, contexto em que o país estava mergulhado na Ditadura 

Militar, o teatro veio cumprir sua missão social pelas mãos de Augusto Boal com seu realismo 

irreverente e pela apropriação do teatro pela classe operaria em consonância com a teoria de 

Paulo Freire em que se inaugura O Teatro do Oprimido. Neste modelo o espectador se 

enxerga na realidade demonstrada e discutida no palco através do recurso da quarta parede. 

É o que se pode depreender nas palavras do próprio Boal: 
 

Aquele que transforma as palavras em versos transforma-se em poeta; aquele que 

transforma o barro em estátua transforma-se em escultor; ao transformar as relações 

sociais e humanas apresentadas em uma cena de teatro, transforma-se em cidadão (Augusto 

Boal). 

 

A ideia de Boal é que ao assistir à peça o espectador entenda e se conscientize de que 

estaria imerso em situação de oprimido perante o Estado; nessas condições seria esperada 

sua conscientização e que diante disso o cidadão desenvolva sua autonomia perante a 

sociedade. Nessas condições, o teatro cumpriria plenamente seu papel social e educacional. 

Quanto mais o ser humano e as civilizações evoluíam, mais o teatro crescia e se 

ramificava, e até onde se sabe eles sempre andaram lado a lado. Essa forma de arte teria 

surgido a partir do cotidiano do ser humano e de suas necessidades.  

O teatro grego, documentado da tradição oral e escrita, nasce do “ditirambo”, espécie 

de procissão em homenagem ao Deus Dionísio; com o tempo eles começam a ser 
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padronizados e ter um coro formado de coreutas e pelo corifeu. No momento que um 

diálogo se forma entre esses dois, surge o primeiro texto teatral. Mais para frente nasce Tépis, 

que utilizava as mascarás para que todos conseguissem ver o que acontecia, mesmo que de 

longe e ao subir em um “tablado” para responder ao coro, elemento que já era utilizado antes 

nesse tipo de manifestação; ele se passa por Dionísio, assim sendo considerado até hoje como 

o primeiro ator.  

 

 O TEATRO NO MEIO EDUCACIONAL 

 

O teatro no meio educacional tem como uma de suas características, trabalhar o 

potencial que as pessoas têm e podem alcançar, sendo em relação à comunicação, 

entendimento corporal e pessoal ou uma maneira de fixar o que o aluno aprende. Quando é 

feita a representação ativa, são utilizados processos individuais de forma a ampliar o 

conhecimento de mundo de cada aluno, já que é trabalhada a observação e reflexão sobre as 

ações representadas.  

Além de estratégia didática e instrumento de comunicação, o teatro é relevante na 

questão do aprofundamento do estudo linguístico como a interpretação de texto, 

entendimento de uma obra, aprimoramento do olhar crítico e estimulo ao protagonismo do 

aluno na vivência do fazer teatral. 

 Convém afirmar, também, que o teatro é coadjuvante no desenvolvimento da 

formação da pessoa participativa, crítica, aberta, ética e consciente. Nessa prática, desenvolve 

o gosto de fluir entre os diferentes ambientes escolares e entre os colegas de modo a sentir-

se acolhido em consonância ao conceito do pertencimento.  

Ao atuar nessa prática envolvendo escola e teatro assumindo seu papel na criação 

coletiva o aluno/participante terá condições de desenvolver suas habilidades essenciais e 

construir seus conhecimentos como parte de sua formação como uma pessoa crítica e 

atuante preparada para o sucesso no convívio em sociedade. 

Como bem ressaltou Peter Slade (1978) sobre os jogos dramáticos infantis, esses não 

seriam uma atividade inventada, mas uma representação real do comportamento humano, 

capaz de proporcionar “libertação emocional” e uma autodisciplina. O jogo dramático 

infantil é caracterizado por discurso e linguagem espontânea, improviso, interpretação.  

O jogo dramático pode ser projetado ou pessoal e o teatro na educação pode 

proporcionar o crescimento e a formação pessoal do indivíduo, através da educação pela 

arte.  

Reverbel (1997) acredita que para ajudar na formação do aluno e no seu crescimento 

cognitivo, as atividades de expressão artística são ótimos recursos, pois desenvolvem a 

autoexpressão e proporcionam a atuação efetiva na sociedade e no mundo, através da 

interpretação, da criação, da crítica e da construção. 

Através do recurso do teatro na educação é possível estudar diversos temas, envolver 

as pessoas e abordar inúmeras ideias, como já haviam defendido Medina e Braga (2021). E 

ainda, de acordo com Moura e Teixeira (2010, p 01-4) aquele que foi chamado de “Teatro 
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científico” pode ser visto como algo motivador para o estudo das ciências, pois através da 

arte podemos ter uma visão diferenciada do mundo. 

O teatro, como recurso didático, envolve pessoas e ideias e possibilita explorar teorias 

e conceitos e limites de regras, segundo Medina e Braga (2021), de acordo com Moura e 

Teixeira (2010, p. 01), “Denominado teatro científico apresenta como um fator motivador 

para a aprendizagem de temas relacionados à ciência”, o teatro deve ser utilizado como um 

recurso para o ensino; a arte ilustra o mundo de diferentes maneiras, a visão dos 

pesquisadores sobre a ciência é que ela busca explicar os fenômenos naturais como fator de 

compreensão do mundo, segundo os autores as “novas maneiras de trabalhar com alunos 

em sala de aula, mostrando novas ferramentas pedagógicas para o ensino de ciências, como 

o teatro cientifico e o RPG (Role Playing Game)” (MOURA E TEIXEIRA 2010, p. 04). 

O sucesso do teatro, conforme Montenegro et al. (2005, p. 31), está diretamente 

relacionado à disciplina e ao desenvolvimento pessoal, o qual permite ampliar, entre outras 

coisas, o senso crítico e o exercício da cidadania. Como estratégia pedagógica, o teatro pode 

envolver o desenvolvimento da imaginação, memorização, aumento do vocabulário, da 

compreensão textual e do trabalho coletivo. Desenvolvido na prática, o teatro pode 

desenvolver o respeito ao próximo, a compreensão da diversidade, a superação de timidez. 

Pode-se afirmar que no campo da Educação, o teatro auxiliaria na construção de 

novos conhecimentos como coadjuvante na transformação da comunidade escolar e na 

construção de lugar de convívio social, de formação de indivíduos autônomos, conscientes 

e participativos, que possam concorrer para a realização de um ambiente de respeitoso, 

reflexivo e de aprendizagem significativa e prazerosa. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Utilizamos a metodologia histórica preconizada por Boas, que segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p. 106) com base em dados históricos, a partir dos quais seria possível obter 

previsões futuras a respeito do que se deseja pesquisar, inicialmente, procuramos basear essa 

investigação em dados bibliográficos e entrevistas, sobretudo, com pessoas ligadas à área do 

teatro na Baixada Santista, contudo, em função das restrições impostas pela pandemia de 

COVID-19, restringimos esta parte da metodologia. 

Consideremos o texto intitulado “O Teatro E Suas Contribuições Para Educação 

Infantil Na Escola Pública” cujas autoras, SANTOS E SANTOS, (p.5459, 2012) entrevistam 

educadoras com formação em pedagogia sobre o teatro como estratégia possível com 

enfoque no segmento da educação infantil: 
 

Primeiro indagou-se aos docentes, o que eles entendem sobre teatro, a resposta deles foi 

que o teatro é a forma criativa de se expressar, comunicar e interagir com o mundo, onde 

se pode criar e recriar uma apresentação; e durante sua infância, disseram não participaram 

de peças infantis e não tiveram contato com o teatro. Diante disso, perguntou-se sobre sua 

formação e se enquanto estavam na universidade tiveram acesso ao teatro. As educadoras 

responderam que tiveram de uma forma simples onde foi trabalhado em breves 

apresentações de seminários, mais por opção dos alunos fazerem essas apresentações. E 

durante o curso só tiveram acesso ao teatro como recurso pedagógico em uma disciplina a 
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de Literatura Infantil, que trabalha os contos clássicos infantis. E não tiveram nenhuma 

disciplina de metodologia da aprendizagem que trabalhava o teatro como ferramenta 

pedagógica (SANTOS E SANTOS, - p.5459, 2012). 

 

Observar-se que as entrevistadas não tiveram qualquer tipo de contato com as 

práticas teatrais em sua experiência profissional e mesmo durante sua formação em 

pedagogia, com isso se pode questionar as razões que envolvem a falta de importante recurso 

nos currículos da graduação em Pedagogia. O teatro contribuiria para o enriquecimento da 

prática da pedagógica no nível infantil, as profissionais poderiam propor atividades 

enriquecedoras para que as aprendizagens fossem significativas no momento em que as 

crianças são receptivas, imaginativas e empolgadas com todas as atividades que envolvem a 

encenação. Inclusive, nesse nível, a família é muito participativa e elogiosa. 

As autoras questionaram suas entrevistadas sobre a forma de como introduzir música 

e teatro como conteúdos às crianças daquele segmento e por que, segundo a Professora A 

tais atividades tornam a aprendizagem significativa: 
 

Fazer uso de diversos recursos metodológicos que auxiliam na aprendizagem delas, pois 

através da utilização de outros instrumentos tais como: o teatro, a brincadeira, a música, a 

dança dentre outro a criança tem contato direto com os temas trabalhados em sala de aula, 

tornando assim sua aprendizagem mais significativa (Professora A). (SANTOS E 

SANTOS, - p.5459, 2012). 

 

O teatro seria uma estratégia que propiciaria maior espaço para a interatividade entre 

os alunos o que os auxiliaria no desenvolvimento de sua expressão e comunicação, na 

concepção da Professora B: 
 

(Professora B): - A melhor forma na minha concepção de ensinar é através da interação, a 

questão de interagir com o aluno em sala de aula não só o professor passar o conteúdo tem 

que abrir espaço para o aluno falar, se expressar, assim você estará vendo se seus objetivos 

estão sendo atingidos ou não é manter essa interação professor-aluno. E a partir da 

experiência do aluno, o que eles sabem do conteúdo para poder interagir com o que é dado 

em sala (SANTOS E SANTOS, - p.5459, 2012). 

 

No Ensino Infantil com professores polivalentes que teriam tempo para se dedicarem 

às atividades como teatro e música, pois sua dedicação à turma é quase exclusiva, este seria 

um fator positivo na execução da estratégia. Contudo, no caso do Ensino Médio, tão 

segmentado em disciplinas - Habilidades e Competências - a aplicação do teatro como técnica 

pedagógica pode ser considerada como uma dificuldade a mais, devido à intensa troca de 

professores e ao tempo estreito dedicado às inúmeras turmas.  

Alguns profissionais conseguiram aplicar o ensino do teatro neste segmento da 

Educação Básica; encontramos o artigo denominado O Teatro Científico E O Ensino De Física 

– Análise De Uma Experiência Didática de Moura E Teixeira (2010 p. 6 e 7). 

O texto procura descrever os meandros de uma oficina com onze participantes, de 

idades e níveis de escolaridade, atuando em diversas apresentações, inclusive a peça “Meu 

Céu de Estrelas”.  
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A oficina descrita aqui foi montada na Biblioteca Municipal Álvares de Azevedo e 

na Escola Técnica Estadual Professor Horácio Augusto da Silveira, ambas localizadas no 

município de São Paulo. Ela teve a duração de dois anos (2005-2006) e contou com a 

participação média de onze participantes, que tinham idades e níveis escolares diversos.  

Os autores consideraram o experimento descrevendo como uma atividade 

motivadora, sobretudo porque os participantes se interessavam mais sobre os assuntos 

relacionados à física, que costuma ser reconhecida como uma matéria hermética. 

Abertos às discussões, no final das apresentações, as pessoas da plateia 

demonstraram, segundo os autores, seu interesse sobre os assuntos tratados, dando 

demonstração de que há validade na aplicação do que denominaram de “teatro científico” 

no que concerne ao processo ensino-aprendizagem.  

O texto procura observar como esse tipo de ação transformou a forma como os 

participantes da oficina encaravam a ciência e os temas trabalhados, pois perceberam como 

a física e a ciência fazem parte do mundo em que vivemos e que, ao interpretar e estudar 

sobre os diversos assuntos tratados na peça, eles passam a ser melhor compreendidos. Neste 

caso, segundo os autores, o teatro científico pode ser considerado uma ótima estratégia de 

ensino, principalmente por seu caráter motivador e, quase lúdico, tanto para os participantes, 

como para os espectadores que demonstraram que é possível aprender física de um modo 

diferente.  

Existiriam, então, condições para que o “teatro científico” propiciasse o despertar do 

interesse para os assuntos normalmente considerados maçantes, por parte dos alunos que 

tiveram oportunidade para se tornarem mais ativos dentro do anseio de uma aprendizagem 

significativa. 

Ao final de cada apresentação foram realizadas breves entrevistas qualitativas com 

alguns espectadores, visando a obter algumas informações consideradas importantes para 

compreender a influência do teatro cientifico no processo educativo. 

Os respondentes disseram que se envolveram com a peça, estudando e procurando 

saber mais sobre os assuntos tratados para a consecução da peça e sua montagem.  

Os integrantes do ensino médio relataram que se sentiram mais interessados em 

aprender Física, por perceberem que a história da ciência ajuda a entender melhor muitos 

conteúdos no contexto em que tais conhecimentos foram criados e desenvolvidos. 

Segundo os respondentes, a oficina foi considerada uma experiência muito produtiva, 

pois conseguiu motivá-los e trouxe novas aprendizagens para eles, que disseram perceber 

que a Física não se constitui apenas de fórmulas e que esta ciência teria se desenvolvido 

diante de múltiplos e interessantes fatores.  

O “teatro cientifico”, segundo os autores, é considerado como uma importante 

ferramenta motivadora em que os educandos podem aprender tópicos da ciência de maneira 

contextualizada, mas inclusive,  a partir do modo de fazer teatro, não só do ponto de vista 

dos expectadores, mas dos atores que muito aprendem diante de todas as atividades 

desenvolvidas durante as pesquisas, produção de texto, ensaios, convívio entre os pares, que 

podemos denominar de protagonismo juvenil.  
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Os alunos puderam descobrir seu potencial criativo, através dos desafios do trabalho, 

da pesquisa e do compartilhamento de conhecimentos e da construção de novos 

conhecimentos. O texto esclarece ainda que a atividade teatral na escola não tem o intuito de 

formar atores, mas de proporcionar o estudo, a descoberta, o processo de aprendizagem 

transformador, atuante e o crescimento de seres humanos críticos e em desenvolvimento.  

Por meio dos constantes desafios lançados ao longo do trabalho, os participantes 

teriam experimentado o prazer da descoberta do seu potencial criativo. Eles se mantiveram 

unidos após a apresentação da primeira peça “As troianas”. E, criaram o grupo GRUTA-

CEP e encenaram mais três obras: “No Natal a Gente Vem te Buscar”, de autoria de Naum 

Alves de Souza; “A Casa de Bernarda Alba” de Federico Garcia Lorca e “Morte e Vida 

Severina” de João Cabral de Melo Neto. Para a encenação dessas obras, os alunos 

percorreram a trajetória já experimentada no processo de montagem da peça “As Troianas”.  

Consideramos importante mencionar que o processo de ensino-aprendizagem por 

meio do teatro na escola não corresponde necessariamente a um futuro ator, autor ou diretor, 

mas a um produtor de seus próprios caminhos, que experimenta suas possibilidades 

expressivas em todos os níveis de existência rumo a uma transformação. 

Dessa forma, defender o teatro na escola não significa defender a formação de um 

artista, mas a formação de um ser em crescimento, em desenvolvimento, pois a escola não é, 

evidentemente, o local para a solução de todos os problemas, mas está a serviço das 

necessidades emergentes de cada sociedade.  

Analisamos o artigo intitulado “Perspectivas Para O Teatro Na Educação Como 

Conhecimento E Prática Pedagógica” em que o Teatro é analisado como um recurso a mais 

para a consecução da Educação do Ensino Médio.  

Segundo o texto o teatro pode ser introduzido na Educação Básica e Ensino 

Superior, pois teria importância na formação humana e na produção de conhecimento. 

Texto, que procura destacar que, com a utilização do Teatro no desenvolvimento das práticas 

escolares, pode ter influência direta no processo de ensino e aprendizagem, na produção de 

conhecimento e na diminuição das fragilidades. 

O artigo procura demonstrar a importância do ensino do teatro de acordo com uma 

educação progressista, para desenvolver o pensamento humano, diante da complexidade do 

mundo, de forma a pensar com autonomia e consciência, sob pontos de vista individuais e 

coletivos.  

Seria preciso lançar um novo olhar na educação, de forma a aliar os conhecimentos 

e saberes aos sentimentos, sensações, percepções e compreensões, através da encenação de 

jogos teatrais ou com um projeto de encenação. 

Segundo Machado (2006, p. 100) o Teatro na educação desperta para o novo, o 

desafio e a construção de um conhecimento significativo, seria um processo de 

aprendizagem, pois a construção do conhecimento estaria vinculada à capacidade cognitiva 

e expressiva, que acontece durante a experiência teatral, estudos e técnicas.  

O artigo ressalta ainda que há ainda inúmeras questões que necessitam de 

aprofundamento, sobretudo no que se refere às buscas de bases mais sólidas para o Teatro 

na Educação. 
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A atividade pedagógica teatral é transformadora, pois através dela o aluno passa a ser 

parte atuante no processo de aprendizagem; Dessa forma, esse processo torna-se 

contextualizado, significativo e dinâmico.  Assim, como já anotado anteriormente, segundo 

Montenegro et al (2005 p. 31 a 32)  “O teatro, por sua forma de “fazer coletivo”, possibilita 

o desenvolvimento pessoal não apenas no campo da educação não formal, mas permite 

ampliar, entre outras coisas, o senso crítico e o exercício da cidadania”. 

O teatro educacional atua na comunicação, no entendimento e no desenvolvimento 

do pessoal e corporal, trabalhando o potencial que os alunos têm e também aqueles que 

podem alcançar. São utilizados, na representação teatral, processos individuais que visam 

ampliar o conhecimento de mundo de cada aluno, ao ser desenvolvido observação e reflexão 

sobre as ações representadas.  

Dessa forma, o Teatro a serviço da educação dá ao educando o ensejo de valorizar-

se, de integrar-se harmoniosamente a um grupo, aumentando o senso de responsabilidade e 

o sucesso do trabalho se dá devido à soma dos esforços de todo o conjunto. É o momento 

em que ocorre o desenvolvimento de cada um e do grupo, fundamentado na 

complementaridade das diferenças. A atividade teatral ensina aos educandos a aprenderem 

com a diversidade, pois somente assim é que pode ocorrer a construção do conhecimento 

do sujeito. 

Nos dias atuais, vive-se uma época de comunicação ostensiva, extensiva e impulsiva 

e o Teatro desenvolve nos alunos a expressividade. De acordo com Reverbel (1997, p. 168) 

é preciso lutar para que o Teatro tenha seu lugar na Educação, porque se ele existe na 

sociedade, deve existir na escola. 

O Teatro é o caminho para as escolas atingirem uma integração entre os sujeitos de 

forma criativa, produtiva e participativa, é um recurso pedagógico eficaz no desenvolvimento 

do educando, preparando-o a discernir os problemas em que ele irá enfrentar na sua trajetória 

de vida. 

 

 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES - APROXIMAÇÕES 

 

No decorrer deste estudo procuramos apontar os fatores históricos que 

influenciaram o surgimento do teatro traçando sua importância como fator de 

enriquecimento do processo educativo. Pode ser que em outros países haja um grande 

esforço no sentido de introduzir o teatro como estratégia didática, entretanto, no Brasil este 

recurso é raramente utilizado.  

Este estudo procurou utilizar metodologia científica baseada nos preceitos de Boas, 

citados por Marconi e Lakatos (2003) procurando responder se a utilização do teatro no 

Ensino Médio pode contribuir e facilitar no aprendizado na área de língua portuguesa e 

literatura. 

Este é o questionamento fulcral do qual partiu esta investigação, que poderia aceitar 

a premissa de que o maior envolvimento por parte do estudante mediante seu protagonismo 

suscitaria ambiente de aprendizagem significativa em diversas áreas do conhecimento em 

especial no campo da língua portuguesa e suas literaturas.  



215 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

Em sua experiência, Peter Slade (1978) afirma que os jogos dramáticos infantis são 

caracterizados por discurso e linguagem espontânea e proporcionaria a “libertação 

emocional” e uma autodisciplina. E segundo Montenegro et al. (2005, p. 31), o sucesso do 

teatro estaria diretamente relacionado à disciplina e ao desenvolvimento pessoal. Ou seja, 

como estratégia pedagógica, o teatro poderia desenvolver a imaginação, memorização, 

aumento do vocabulário, da compreensão textual e do trabalho coletivo, inclusive, trabalharia 

o respeito ao próximo, a superação da timidez, a formação de indivíduos autônomos, 

conscientes e participativos. 

Em sua investigação sobre o mesmo assunto, SANTOS E SANTOS, (p.5459, 2012), 

entrevistaram professores que em sua maioria respondeu que o teatro é uma forma criativa 

de se expressar, comunicar e interagir, e que inclusive, chegou a questionar sobre a ausência 

dessa estratégia nos currículos da graduação em Pedagogia.  

A prática pedagógica seria fortalecida pela contribuição do teatro através de 

atividades propostas que sejam significativas, integradoras, no nível infantil, ou seja, na época 

em que as crianças são mais criativas, receptivas e têm o interesse mais despertado para as 

encenações e nesta fase, as famílias são mais participativas. Fase, em que o teatro na escola 

não teria função formadora de atores, mas, sobretudo, despertaria o interesse atuando na 

formação de plateia.  

Na experiência do grupo GRUTA-CEP que encenou “Morte e Vida Severina” de 

João Cabral de Melo Neto entre outras peças considerou que o processo de ensino-

aprendizagem por meio do teatro nas escolas, não teve como objetivo a formação de 

profissionais do teatro, mas, que possibilitaria a autonomia do participante diante de suas 

potencialidades. Segundo os autores, o teatro estaria alinhado como uma educação 

progressista que procura desenvolver o pensamento humano diante dos problemas do 

mundo moderno para que, diante de sua autonomia o participante possa desenvolver a 

consciência individual e coletiva.  

Nesse mesmo viés, Montenegro et al (2005) afirmam que o teatro seria um fazer 

coletivo que possibilitaria o desenvolvimento pessoal e permitiria ampliar o senso crítico e o 

exercício da cidadania. Em seu entendimento o teatro concorreria para o desenvolvimento 

das potencialidades dos alunos. O Teatro, a serviço da educação, ensejaria ao educando a 

valorização de sua autoestima e sua integração harmoniosa a determinado grupo devido à 

soma de esforços de cada um daquele grupo. Concluíram os autores que o teatro ensinaria 

os educandos a aprenderem com a diversidade, que permitiria a ocorrência da construção do 

conhecimento do sujeito. 

Reverbel (1997, p. 168) afirma que é preciso lutar para que o Teatro tenha seu lugar 

na Educação, porque se ele existe na sociedade, deve existir na escola. Uma vez que, vive-se 

uma época de comunicação ostensiva, extensiva e impulsiva e o Teatro desenvolve nos 

alunos a expressividade. Nessas condições, o Teatro imbricaria para o caminho em que as 

escolas obtivessem a almejada integração entre os sujeitos de forma criativa, produtiva e 

participativa. O autor assume que o teatro seria um recurso pedagógico eficaz no 

desenvolvimento do educando, preparando-o a discernir os problemas em que ele irá 

enfrentar na sua trajetória de vida. 
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As considerações acima, relativas ao tema da aplicação do teatro como prática no 

meio educacional, apresentaram aspectos positivos da estratégia no que concerne ao 

desenvolvimento das potencialidades e da expressão corporal, aprofundamento do estudo 

linguístico, interpretação de textos, desenvolvimento do olhar crítico e estímulo ao 

protagonismo do aluno mediante ao fazer teatral e valorização de sua autoestima. 

Dos enunciados retro analisados, provenientes da pesquisa bibliográfica, observou-

se que o fazer teatral introduzido na Educação Básica possui a forte tendência a motivar os 

participantes a aprimorar seus conhecimentos e aprendizagens em diversas áreas.  

Há escassez de oferta do teatro no currículo da Educação como um todo e 

igualmente na graduação, sendo esta restrita à graduação de Artes Cênicas. E na Educação 

Infantil, algumas atividades concorreriam para a formação de plateia. Sendo que na Educação 

Fundamental e no Médio ocorreriam projetos isolados, não constando no currículo formal 

destes segmentos. 

Apesar dos problemas estruturais dos sistemas de Educação, de uma forma geral, a 

partir das experiências acima relatadas, podemos depreender que ao atuar em todas as fases 

do teatro, mediante seu papel na criação coletiva o aluno/participante teria condições de 

desenvolver suas habilidades essenciais e construir seus conhecimentos e desenvolver-se 

como pessoa crítica e atuante no seu convívio em sociedade. 

Caberia à escola articular-se com as necessidades das novas situações dos tempos 

presentes visando competências cognitivas, intelectuais, morais e afetivas. Concorrendo 

assim com a produção de conhecimento e na diminuição das fragilidades no que tange à 

produção de textos, interpretação da leitura, encenação de clássicos. 

A prática do teatro como metodologia aplicada no Ensino Médio poderia contribuir 

e facilitar no aprendizado na área de língua portuguesa e literatura, uma vez que o maior 

envolvimento por parte do estudante mediante seu protagonismo na atuação de montagem 

de peça teatral, na Educação Básica poderia influenciar no seu interesse pelos diversos ramos 

da comunicação e expressão. 

Perante os objetivos propostos para esta investigação procurou-se demonstrar a 

possibilidade prática do uso do teatro na Educação Básica como coadjuvante do interesse na 

aprendizagem da literatura e outras frentes, ordenada pela metodologia histórica, proposta 

por Boas.  

De acordo com autores analisados, o teatro educacional atuaria tanto na 

comunicação, no entendimento e no desenvolvimento do pessoal e corporal, como 

trabalharia no desenvolvimento dos potenciais dos alunos. 

Neste sentido, o Teatro educacional valorizaria a integração do participante a um 

grupo e concorreria para o aumento do senso de responsabilidade e o sucesso do trabalho 

provenientes da soma dos esforços de todo o conjunto. Ainda, podemos nos juntar aos 

autores pesquisados e afirmar que a metodologia teatral diante da diversidade pode auxiliar 

na construção de novos conhecimentos.  

A defesa do teatro na Educação Básica, não consistiria na defesa da formação do 

artista em si, mas na defesa de técnicas que poderiam propiciar o desenvolvimento do sujeito, 

a formação de um ser em crescimento.  
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Por fim, podemos inferir que a prática do teatro no meio educacional trabalha 

aspectos do desenvolvimento potencial da pessoa que poderia, confluindo para os objetivos 

desse estudo, apreender com mais facilidade os conteúdos da comunicação e expressão, 

língua e literatura. Nessas condições, o teatro seria relevante na aprendizagem e no 

aprofundamento do estudo linguístico como a interpretação de texto, entendimento de uma 

obra, aprimoramento do olhar crítico através do estímulo proporcionado pelo protagonismo 

do aluno em sua vivência do fazer teatral. 

Os novos postulados da BNCC enfatizam a pluralidade de linguagens no Ensino 

Médio, condições em se pode trabalhar Língua e Literatura com Música, com Animações, 

filmes, sobretudo, no caso em tela o Teatro, que enriquecerão o ensino – aprendizagem da 

Língua Portuguesa sempre com foco no desenvolvimento das habilidades do aluno. Como 

se pode observar nas considerações a seguir constantes da BNCC que exorta para a 

preparação de uma escola que saiba acolher as diversidades e promover o respeito à pessoa 

humana, em nossa perspectiva o teatro atenderia plenamente tais anseios: 
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INTRODUÇÃO 

  

Wanderley (2001) traz que no segmento da agricultura familiar, a unidade família é 

ao mesmo tempo a proprietária dos meios de produção e a responsável pelo trabalho no 

estabelecimento produtivo, ou seja, tem-se na unidade produtiva uma associação do tipo: 

família-produção-trabalho, que em muito influencia no agir econômico e social da família e 

da unidade produtiva. 

Pela legislação brasileira atual, agricultor familiar é aquele que atende os seguintes 

requisitos: I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais; II - utilizar, 

predominantemente, mão de obra familiar nas atividades econômicas do estabelecimento ou 

do empreendimento; III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e IV - ser a gestão do 
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estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar. Esses são parâmetros que 

pouco se modificaram desde a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), em 1995/96, que por sua vez sucedia ao Programa de 

Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE), com bastante semelhança na 

categorização da recém-criada “agricultura familiar” (BRASIL, 1996, 2021). 

Aquino et al. (2018) retratam que há no Brasil um marcante dualismo econômico e 

político entre a agricultura familiar e a agricultura patronal/agronegócio, bem como uma 

significativa heterogeneidade e desigualdade produtiva no interior do segmento da agricultura 

familiar. Essa realidade de grande diferenciação dentro do próprio segmento da agricultura 

familiar não é nova e já fora demonstrado em Azevedo e Pessoa (2011), a partir dos dados 

dos Censos Agropecuários de 1995/96, dentre outras fontes.  

Os segmentos da agricultura familiar com maiores rendas e rendas médias 

correspondem a cerca de um terço de todos os estabelecimentos agropecuários e os absurdos 

46,3% dos estabelecimentos amargam a condição de quase sem renda. Verifica-se ser 

predominante o contingente de produtores pobres ou extremamente pobres, neste caso 

tendo-se dentro do próprio segmento da agricultura familiar um dualismo socioeconômico 

e produtivo. 

A partir de meados de 1990, o segmento da agricultura familiar começou a receber 

uma atenção especial do estado brasileiro. Para Rambo et al. (2016), o Estado brasileiro é 

quem atualmente define o conceito de agricultura familiar, apesar de ser também o 

responsável por historicamente ter deixado a agricultura familiar em segundo plano. Segundo 

Grisa et al. (2017), a agricultura familiar brasileira foi historicamente marginalizada das ações 

do Estado. 

E quando da possibilidade de acesso a políticas públicas para o segmento da 

agricultura familiar, este só é passível por uma parte ou parcela do segmento, tendo-se assim 

um grupo privilegiado dentro do próprio segmento. O reconhecimento estatal conferido à 

agricultura familiar e a construção de políticas públicas para este vasto grupo social, 

principalmente após a criação do PRONAF em 1995/96, todavia, não foram mudanças 

triviais (GRISA e SCHNEIDER, 2014). 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado pela Lei nº. 10.696/2003 

como política de fortalecimento do segmento da agricultura familiar, voltado à aquisição de 

alimentos produzidos pela agricultura familiar. Aquisição essa realizada pelo governo por 

intermédio da CONAB, de grupos, cooperativas ou associações de agricultores familiares 

(BRASIL, 2003). 

Para Perin et al. (2021), o PAA teve como objetivo fomentar a agricultura familiar e 

combater a insegurança alimentar de pessoas em situação de vulnerabilidade, e tem se 

mostrado um importante canal de comercialização para os agricultores familiares e relevante 

política pública de promoção do acesso à alimentação saudável. 

Segundo Mendes et al. (2019), os produtos da agricultura familiar eram adquiridos 

pelo Governo Federal por meio da CONAB e distribuídos a entidades sociais, escolas, 

hospitais e pessoas em situação vulnerável de insegurança alimentar, além de serem utilizados 

para formação de estoques estratégicos. 
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D’Ávila e Silva (2011) consideram que o PAA se constituiu na primeira ação voltada 

para a segurança alimentar no Brasil, aliando o combate à fome com desenvolvimento e 

valorização da cultura produtiva local. Para Mendes et al. (2019), o PAA é a primeira política 

de Governo de apoio à comercialização da produção da agricultura familiar em toda a história 

do Brasil, além disso, contribui de forma direta para a organização social e da produção nos 

assentamentos e comunidades rurais, incentivando a produção sustentável e/ou 

agroecológica. 

Oliveira e Baccarin (2020) inferem que a grande contribuição do PAA é a capacidade 

de atuar em diferentes contextos regionais por meio de suas diferentes modalidades, pois 

possibilita a oferta de oportunidades de inserção da produção familiar em mercados locais 

ou regionais. Sambuichi et al. (2020) comentam que estudos realizados em diferentes regiões 

do Brasil vêm mostrando diversos benefícios trazidos por este programa, evidenciando a sua 

contribuição para incentivar a produção de alimentos da agricultura familiar e melhorar a 

qualidade de vida dos seus beneficiários, fornecedores e consumidores. 

         Em Mato Grosso, os agricultores familiares acessam o PAA desde 2005, sendo que 

neste ano, na região Sudoeste mato-grossense por meio da Associação Regional de 

Produtores Agroecológicos (ARPA), com sede em Mirassol D’Oeste, iniciaram a execução 

de seu primeiro projeto PAA (MENDES et al., 2019). No Território Rural de Identidade do 

Alto Paraguai, a primeira menção relativa ao PAA retoma ao ano de 2008, com a proposta 

sendo executada em Tangará da Serra, por intermédio da Associação Comunitária dos 

Pequenos Produtores Rurais de Nova Conquista (RAMBO, 2016). 

         O Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade Compra com Doação 

Simultânea (PAA-CDS) é o mais acessado pelos agricultores familiares não somente no 

Estado de Mato Grosso, mas em todo Brasil, desde a sua criação em 2003 (MENDES et al., 

2019). 

         Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar as condições 

socioeconômicas e de infraestrutura básica dos agricultores familiares fornecedores ao PAA 

nos municípios de Alto Paraguai e São José do Rio Claro, componentes do Território Rural 

de Identidade do Alto Paraguai em Mato Grosso. Para tanto, foi avaliado a diferença 

socioeconômica e de infraestrutura por meio do questionário aplicado aos agricultores de 

alguns municípios do Território Rural de Identidade do Alto Paraguai/MT.  

 Este estudo justifica-se pela importância dos agricultores familiares localizados no 

Território Rural de Identidade do Alto Paraguai/MT na produção de alimentos para o 

Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal e ainda para o tema da “Segurança 

e Soberania Alimentar e Nutricional” (SSAN) da população desses municípios. 

  

MATERIAL E MÉTODOS          

 

         O Território Rural de Identidade do Alto Paraguai (Figura 1) é formado por 14 

municípios (CODETER ALTO PARAGUAI, 2010), situado na cabeceira do Rio Paraguai 

e composto por municípios de quatro microrregiões do Estado de Mato Grosso: i) 

microrregião centro-oeste do Estado de Mato Grosso (Alto Paraguai, Arenápolis, 
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Nortelândia, Nova Marilândia e Santo Afonso); ii) microrregião de Tangará da Serra (com os 

municípios de: Barra do Bugres, Denise, Nova Olímpia, Porto Estrela e Tangará da Serra); 

iii) microrregião Parecis (municípios de: Campo Novo do Parecis e Diamantino) e iv) 

microrregião Arinos (municípios de: Nova Maringá e São José do Rio Claro). 

 

Coleta de Dados 

 

Para a definição dos agricultores familiares participantes da pesquisa, delimitou-se 

que os mesmos deveriam figurar como beneficiários fornecedores de todos os projetos do 

PAA executados pela Associação dos Pequenos Produtores do P. A. São Pedro – I em Alto 

Paraguai (CPRs Doação de 2010 a 2017) e pela Cooperativa dos Agricultores de São José do 

Rio Claro em São José do Rio Claro (CPRs Doação 2009, 2011, 2012, 2014 e 2016) (Figura 

2), conforme constasse na lista de beneficiários fornecedores disponível no Portal de 

Transparência Pública do PAA, além de estarem com a Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP) ativa no período da coleta de dados. 

 

 Figura 1. Território Rural de Identidade do Alto Paraguai, Estado do Mato Grosso, Brasil. 

 
Fonte: elaboração dos autores, 2021. 

 

A pesquisa de campo desenvolveu-se no período de abril de 2019 a março de 2020, 

com aplicação de formulário de perguntas abertas e fechadas a oito agricultores familiares, 

com 50% dos produtores pertencentes a cada município, sendo as questões apresentadas e 
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as respostas anotadas pelo entrevistador no contato face a face com o entrevistado (PÁDUA, 

2004). 

Aplicaram-se formulários constituídos de perguntas abertas e fechadas com os 

seguintes intuitos: as do primeiro tipo, de modo a dar liberdade de abordagem ao pesquisado; 

e as do segundo, para auxiliar nas tabulações de assuntos específicos abordados.  

 

Figura 2. Municípios de Alto Paraguai e São José do Rio Claro no Território Rural de 

Identidade do Alto Paraguai, Estado do Mato Grosso, Brasil. (2021) 

 
Fonte: elaboração dos autores, 2021. 

  

Buscou-se com a pesquisa indagar sobre o gênero, idade, tempo de exercício de 

atividades agropecuárias, tempo de residência no assentamento, condições de infraestrutura 

da propriedade e da moradia, formas de comercialização da produção, renda agrícola obtida 

pela produção, renda obtida pela comercialização via PAA, renda provinda de outras fontes. 

Blocos temáticos: a) família, trabalho e infraestrutura básica da propriedade e b) 

comercialização e renda. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Segundo o IBGE (2017), os municípios de Alto Paraguai e São José do Rio Claro, 

possuem 446 e 442 agricultores familiares respectivamente (Quadro 1). Neste caso, em Alto 

Paraguai do total de estabelecimentos agropecuários do município, o segmento da agricultura 

familiar representa 72,29% do total; já em São José do Rio Claro, o percentual de participação 
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da agricultura familiar é um pouco menor, correspondendo a 62,43% do total de 

estabelecimentos da agropecuários do município. 

 

Quadro 1. Número de estabelecimentos agropecuários, estabelecimentos da agricultura 

familiar e % de participação de estabelecimentos da agricultura familiar em Alto Paraguai e 

São José do Rio Claro, Território Rural de Identidade do Alto Paraguai-MT. 

Município Número de 

Estabelecimentos 

Agropecuários 

Estabelecimentos da 

Agricultura Familiar 

% de 

Estabelecimentos 

da Agricultura 

Familiar 

Alto Paraguai 617 446 72,29% 

São José do Rio Claro 708 442 62,43% 

Fonte: IBGE (2017). 

 

  Abreu (2020) em estudo sobre a agricultura familiar de Mato Grosso, trouxe que do 

total de estabelecimentos agropecuários do estado, 69% correspondem a estabelecimentos 

da agricultura familiar; neste caso, o percentual do município de Alto Paraguai seria maior 

que a representação estadual, e do município de São José do Rio Claro seria menor.  

 Alves Sobrinho et al. (2020) justificam essas diferenças entre Alto Paraguai e São José 

do Rio Claro, que são municípios desmembrados do município de Diamantino em Mato 

Grosso, pela característica de São José do Rio Claro ser município produtor de soja, uma vez 

que a atividade econômica da soja traz consigo uma dinâmica de estrutura fundiária diferente, 

no caso de estadual mais precisamente, com maior presença de estabelecimentos 

agropecuários não familiares. 

 Os resultados da pesquisa de campo mostram que os agricultores familiares 

fornecedores ao PAA dos dois municípios se assemelham em aspectos de gênero, faixa etária 

média, tempo de residência no estabelecimento, força de trabalho na propriedade rural, tipo 

de construção da casa, condições de fornecimento de água e energia para a propriedade. 

 No aspecto gênero do agricultor familiar fornecedor do PAA, em ambos os 

municípios se constatou que 75% dos agricultores fornecedores do PAA eram do sexo 

masculino e somente 25% do sexo feminino. 

 Laforga et al. (2016) em pesquisa sobre o PAA em São José dos Quatro Marcos-MT, 

em dois assentamentos da reforma agrária, identificaram que em média no município a 

participação feminina em projetos do PAA correspondeu ao percentual de 58,82% e da 

participação masculina em 41,18%. 

 No município mato-grossense de Tangará da Serra, componente do Território Rural 

de Identidade do Alto Paraguai, Rambo et al. (2018) encontram uma participação masculina 

também maior em projetos do PAA, no caso de Tangará da Serra, com 63,5% de participação 

masculina e 37,5% de participação feminina no PAA. Já Silva et al. (2017) no município 

mato-grossense de Diamantino, também componente do Território de Identidade do Alto 

Paraguai, encontram participação masculina de 52% como fornecedores do PAA, e 

participação feminina mais expressiva, já com 48%.  
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 Tanto Rambo et al. (2018) e Silva et al. (2017) trazem que a participação feminina no 

PAA, teria sido aumentada devido a Resolução nº44/2011 GGPAA, a qual exige no caso de 

PAA-CDS “[...] participação de, pelo menos, quarenta por cento de mulheres, do total de 

produtores fornecedores [...]” (GGPAA, 2011, p. 2), algo que a presente pesquisa em Alto 

Paraguai e São José do Rio Claro não consegue delimitar devido aos projetos do PAA 

analisados compreenderem também períodos anteriores à legislação. 

 A faixa etária média dos agricultores familiares fornecedores do PAA em São José do 

Rio Claro-MT foi de 49 anos, já em Alto Paraguai de 57,5 anos. 

 Abreu (2020) em pesquisa para o Estado de Mato Grosso, verificou-se que 76% dos 

produtores, que são agricultores familiares, possuem 45 anos ou mais, evidenciando assim 

uma característica típica da agricultura familiar e do rural mato-grossense e brasileiro, que é 

o envelhecimento da população rural, ao mesmo tempo que abre uma discussão eminente, 

que é sobre a necessidade de políticas públicas para jovens rurais. 

 Rambo et al. (2018) em Tangará da Serra-MT delimitaram que mais de 64% dos 

agricultores familiares fornecedores do PAA do município possuíam 50 anos ou mais, sendo 

que 28,57% dos agricultores possuíam mais de 60 anos. Silva et al. (2017) em Diamantino-

MT identificaram que entre os moradores das comunidades rurais que comercializam 

produção com o PAA, 27% do total de moradores possuía 50 anos ou mais, e 31% destes 

possuía entre 30 e 49 anos. Laforga et al. (2016) mensuram que em São José dos Quatro 

Marcos-MT mais de 85% dos agricultores familiares que participavam do PAA possuía 40 

anos ou mais, se tendo para os agricultores familiares do PA Florestan Fernandes, 20% deles 

possuindo mais de 60 anos. 

 Segundo Barcelos et al. (2018) e Barcelos et al. (2016), para o caso do PAA mais 

precisamente, o Programa nos municípios de São José dos Quatro Marcos-MT e de Tangará 

da Serra-MT ainda não se configura como uma política pública capaz de levar perspectivas 

aos jovens ao ponto de assegurar sua permanência no campo. 

 Dos entrevistados, em Alto Paraguai 75% disseram residir no estabelecimento 

agropecuário a mais de 16 anos, tendo-se somente 25% com residência inferior a 5 anos. Já 

em São José do Rio Claro, 50% dos entrevistados disseram residir a até 10 anos no 

estabelecimento e 50% disse residir a mais de 11 anos no local. 

 Rambo et al. (2018) em Tangará da Serra-MT, identificaram que 100% dos 

agricultores familiares fornecedores do PAA residiam no estabelecimento a mais de 5 anos, 

tendo predominância com 57,14% daqueles que residiam a mais de 16 anos no 

estabelecimento. Silva et al. (2017) em Diamantino-MT mensuram que 36% dos agricultores 

que entrevistaram residiam no estabelecimento a mais de 16 anos e somente 8% residiam a 

menos de 5 anos no local. 

 A força de trabalho dos estabelecimentos da agricultura familiar que forneceram ao 

PAA em Alto Paraguai e em São José do Rio Claro é constituída por membros da família. 

Assim, o número variável foi de 1 a 3 integrantes do núcleo familiar que possuíam dedicação 

exclusiva ao estabelecimento, sendo predominante nos dois municípios, com percentual de 

50% dos estabelecimentos tendo o número de 2 integrantes do núcleo familiar com 

dedicação exclusiva ao mesmo. 
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 Rambo et al. (2018) em Tangará da Serra-MT delimitaram que mais de 85% dos 

estabelecimentos que forneciam ao PAA possuíam de 1 a 2 integrantes do núcleo familiar 

com dedicação exclusiva às demandas do estabelecimento. Queiroz et al. (2015) no município 

de Curvelândia-MT identificaram que entre os agricultores familiares que participavam do 

PAA, 68,18% destes possuíam de 1 a 2 trabalhadores no estabelecimento, sendo 

predominante com 59,09% os estabelecimentos com 2 trabalhadores. 

 Para 50% dos agricultores familiares de Alto Paraguai e São José do Rio Claro, é 

necessária, de forma pontual, a contratação de mão de obra de terceiros para o 

estabelecimento. A contratação da mão de obra, se dá no formato de diária, e ocorre 

principalmente em alguma eventualidade bem específica do estabelecimento, tal como 

plantio e colheita na produção vegetal e de vacinação e trato sanitário na produção animal. 

Todavia, não há para nenhum dos entrevistados, em ambos os municípios, contratação de 

mão de obra permanente para o estabelecimento, ou seja, o trabalho permanente é 

exclusivamente familiar. 

 Rambo et al. (2018) em Tangará da Serra-MT também encontram mão de obra 

contratada nos estabelecimentos que comercializavam a produção com o PAA. Mas essa 

mão de obra também era contratada na modalidade diária para trabalhos específicos do 

estabelecimento, bem como não ocorria a contratação de mão de obra permanente nos 

estabelecimentos pesquisados. Ou seja, tendo os 3 municípios do Território Rural de 

Identidade do Alto Paraguai como referência (Alto Paraguai, São José do Rio Claro e Tangará 

da Serra) não foi o PAA uma política pública para a agricultura familiar que demandou mais 

mão de obra ao estabelecimento fornecedor de alimentos ao Programa. Pode-se assim inferir 

que o PAA muito mais adquire aquilo que o produtor já produz, do que faz o produtor iniciar 

novas produções para os 3 municípios citados.  

 Entre os agricultores familiares fornecedores do PAA, em Alto Paraguai se teve 

100% deles respondendo que suas casas são de alvenaria e em São José do Rio Claro, para 

essa tipologia de residência obteve-se 75% de respostas, tendo-se também 25% dos 

agricultores respondendo possuir casa mista (alvenaria e madeira). 

 Pode-se perceber pelos resultados de Alto Paraguai e de São José do Rio Claro que 

dentre os agricultores familiares que comercializaram a produção com o PAA, não houve 

aqueles que possuíam residência totalmente de madeira, as quais, teoricamente possuiriam 

menor durabilidade e menores valores, devido em muitos casos, o material ser 

aproveitamento do próprio estabelecimento. 

 Rambo et al. (2018) e Silva et al. (2017) encontraram para Tangará da Serra e 

Diamantino, percentuais de 78,54% e 88% respectivamente de residências, sendo de 

alvenaria para agricultores que comercializavam com o PAA. Tendo-se ainda em Tangará da 

Serra-MT 14,28% e em Diamantino-MT 4% dos estabelecimentos com casa de madeira. Já 

as casas mistas, correspondiam a 8% em Diamantino e 7,14% das residências em Tangará da 

Serra. Ou seja, para os municípios do Território Rural de Identidade do Alto Paraguai, se 

tem predominância de casas de alvenaria, que por consequência significam casas com maior 

durabilidade e conforto aos residentes no estabelecimento. 
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 Dos estabelecimentos agropecuários visitados pela pesquisa, todos possuíam 

fornecimento de energia elétrica por rede, em ambos os municípios. Isso, em parte, favorece 

o segmento da agricultura familiar, uma vez que a energia elétrica traz consigo ao 

estabelecimento melhor qualidade de vida e possibilidades de investimentos, como 

agroindústria familiar rural e/ou sistemas automatizados de produção, tais como demandam 

sistemas intensivos de produção de hortaliças e leite. Esses casos de agroindustrialização rural 

familiar e de sistemas de produção mais intensivos, como de produção hortaliças, ficaram 

bem evidentes no município de São José do Rio Claro, onde se percebeu que os agricultores 

familiares deste munícipio possuíam condições socioeconômicas de produção mais robustas, 

se comparadas com as condições dos agricultores do município de Alto Paraguai. 

 Rambo et al. (2018) em Tangará da Serra-MT, Silva et al. (2017) em Diamantino-MT 

e Laforga et al. (2016) em São José dos Quatro Marcos-MT também identificaram que 100% 

dos estabelecimentos agropecuários que comercializavam com o PAA apresentavam energia 

elétrica. Mello e Figueiredo (2012) em Cuiabá-MT, delimitaram que dentre os agricultores 

familiares do município que comercializavam com o PAA, 93% possuíam energia elétrica no 

estabelecimento. A situação do acesso à energia elétrica no meio rural brasileiro foi 

significativamente alterada no século XXI, resultado principalmente do programa nacional 

“Luz para Todos” criado no ano de 2003, e que teve o segmento da agricultura familiar como 

grande beneficiário (BRASIL, 2003). 

 Em Alto Paraguai-MT, todos os agricultores familiares que comercializavam a 

produção com o PAA tinham acesso à rede pública de fornecimento de água. Já em São José 

do Rio Claro-MT, o acesso à água das propriedades se dava em 75% das propriedades, devido 

à construção de poço próprio (tipo caipira ou semiartesiano) pelo produtor, e em 25% delas 

por coleta de água do rio que fazia divisas com parte da propriedade. 

 Rambo et al. (2018) em Tangará da Serra-MT, constataram que somente 7,14% dos 

estabelecimentos que forneciam alimentos ao PAA tinham acesso a rede de fornecimento de 

água. Neste município, a maior participação como forma de fornecimento de água era por 

construção própria de poço na propriedade. Laforga et al. (2016) em São José dos Quatro 

Marcos, constataram que mais de 70% dos estabelecimentos possuíam água somente pela 

construção de poço próprio na propriedade, e outros poucos mais de 17% possuíam acesso 

a água por mina presente na propriedade, não havendo no município agricultor familiar 

residente em Assentamento que comercializava produção com o PAA que possuísse 

fornecimento de água por rede pública.  

 Apesar das semelhanças nas características da agricultura familiar delimitadas pela 

pesquisa, os agricultores familiares fornecedores ao PAA apresentavam diferenças 

significativas entre os agricultores de cada município e entre os agricultores dos municípios 

nos itens: ocupação principal pregressa da família em explorações agropecuárias, renda 

agrícola e não agrícola média, canais de comercialização da produção e tamanho médio do 

estabelecimento agropecuário. 

 Enquanto ocupação principal pregressa da família em explorações agropecuárias, em 

Alto Paraguai 75% dos entrevistados têm histórico de trabalho agropecuário na família e 

25% têm histórico com atividade garimpeira (sendo que 50% dos entrevistados não possuíam 
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ele(a) experiência com Agropecuária antes de residir no Estabelecimento). Em São José do 

Rio Claro todos os entrevistados têm histórico com atividades agropecuárias. 

 Alves Sobrinho et al. (2020) explicam um pouco dessa conjuntura pregressa e da 

experiência com agropecuária dos agricultores familiares entrevistados dos municípios, uma 

vez que para os autores, o município de Alto Paraguai-MT possui sua origem da atividade de 

garimpo de diamante, e por consequência traz uma cultura de busca por pedras preciosas, 

como principal atividade econômica das famílias, e diferentemente São José do Rio Claro-

MT é fundada tendo por base os núcleos de colonização, ou seja, é fruto das migrações de 

agricultores das regiões Sul e Sudeste do Brasil, que trazem consigo resquícios de trabalho 

com agricultura principalmente. 

 Dos estabelecimentos familiares entrevistados em Alto Paraguai-MT, 50% destes 

possui renda agrícola na faixa de R$1.000,00 a R$4.000,00 por mês, já 50% dos agricultores 

familiares não possui renda agrícola caso não haja comercialização da produção agrícola e 

pecuária via política pública, tal qual com o PAA ou com o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). 

 Em São José do Rio Claro-MT, os estabelecimentos da agricultura familiar que 

comercializam a produção com o PAA possuem renda agrícola que varia de R$1.000,00 a 

R$35.000,00 por mês. Para esse município se percebeu e inclusive, foi relatado, em diálogo 

dos pesquisadores com agentes públicos que atuam junto a agricultura familiar local, que 

houve por parte da COOPERCASP busca de agricultores familiares fornecedores do PAA 

que possuíam melhores condições em comparação aos demais, tanto de renda, como da 

própria organização do estabelecimento produtivo, uma vez que esta tipologia de agricultores 

familiares seria teoricamente mais comprometida com a execução do Programa, e por 

consequência do sucesso da execução do PAA. 

Essa necessidade de sucesso da execução do PAA pareceu ser muito importante, 

principalmente nos anos iniciais do Programa no município, devido terem os agricultores de 

São José do Rio Claro uma certa insegurança quanto a projeto sendo executado 

financeiramente pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) frente ao relato de 

experiências negativas dos agricultores do município com a Companhia nos anos de 1990.  

 Grando e Ferreira (2013) diriam que para o caso de São José do Rio Claro-MT, houve 

um descompasso entre as concepções nacionais e as ações de implementação municipal do 

PAA enquanto instrumento de política pública de fortalecimento da agricultura familiar, pois 

o PAA deveria atender preferencialmente agricultores familiares em situação de exclusão 

social, e não aqueles mais consolidados.  

No contato entre pesquisadores e pesquisados, por meio da aplicação do formulário 

de campo, já se identificou ao menos parcialmente em Alto Paraguai-MT uma situação 

distinta quanto a tipologia dos agricultores familiares, pois nesse município o PAA atendeu 

a agricultores em situação de exclusão social, que sem sombra de dúvidas  poderiam ser os 

agricultores fornecedores do PAA no município, e ser também os beneficiários 

consumidores da política pública, principalmente aqueles dependentes da política pública de 

comercialização institucional como único e exclusivo fator de renda agrícola. 
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 Algo que remonta a uma nova realidade do mundo rural é a questão da presença e da 

importância das rendas não agrícolas aos estabelecimentos da agricultura familiar 

(SCHNEIDER, 1994; KAGEYAMA, 1998; GRAZIANO DA SILVA, 2002). E para os 

agricultores familiares que comercializam a produção com o PAA em Alto Paraguai e em 

São José do Rio Claro, essa foi a realidade de 100% e 75% respectivamente das famílias da 

presente pesquisa, outros 25% em São José do Rio Claro possuem somente renda 

agrícola/pecuária.  

 No caso de Alto Paraguai-MT, a renda não agrícola era proveniente de aposentadoria 

rural, aluguel de imóveis no núcleo urbano, trabalho permanente e/ou trabalho temporário 

tanto rural como urbano, com remuneração que variava de R$100,00 a R$3.000,00 mensais. 

Em São José do Rio Claro-MT, a renda não agrícola é proveniente de trabalho permanente 

ou trabalho temporário fora estabelecimento produtivo, com remuneração variável entre 

R$1.000,00 a R$3.000,00 mensais.  

 Quando questionados sobre os canais de comercialização da agricultura familiar, 75% 

dos entrevistados de Alto Paraguai-MT disseram comercializar a produção pela venda direta 

ao consumidor final (de porta a porta), venda domiciliar, venda via feira e/ou por venda no 

mercado institucional. Fato que chamou muito a atenção foi o caso de 25% dos agricultores 

familiares de Alto Paraguai-MT dizerem que só comercializavam a produção via mercado 

institucional do PAA; inclusive, durante a aplicação do formulário de campo, este agricultor 

relatou só iniciar o plantio ou cultivo de algum produto agrícola após ter a confirmação da 

execução do Projeto do PAA, caso não houver execução de PAA, não haverá produção 

destinada à comercialização. 

 Os agricultores familiares de São José do Rio Claro-MT comercializam a produção 

agrícola e pecuária, por venda direta a empresas, supermercados (contratos de 

comercialização da produção de curto, médio e longo prazo), feiras livres e têm na 

comercialização com o PAA, uma fonte de renda extra ao estabelecimento produtivo. 

 Quanto aos tamanhos médios dos estabelecimentos, em Alto Paraguai-MT os 

agricultores familiares possuem em média 4,37 hectares; em parte, a pequena área desses 

agricultores pode ser justificada pelo fato de que agricultores familiares integrantes da 

Associação dos Pequenos Produtores do P. A. São Pedro – I, integrantes desta pesquisa, 

serem agricultores familiares assentados da reforma agrária da modalidade Projeto de 

Assentamento Casulo, que diferencia-se dos demais, principalmente pela proximidade a 

centros urbanos, no caso em específico, distante nem 3 km da sede do município de Alto 

Paraguai. Já em São José do Rio Claro-MT o tamanho médio dos estabelecimentos dos 

agricultores entrevistados foi de 44,5 hectares. 

 Abreu (2020) comenta que 80% dos estabelecimentos da agricultura familiar de Mato 

Grosso, possuem até 100 hectares, sendo que 13% destes possuem até 10 hectares, 41% de 

10 até 50 hectares e 26% de 50 até 100 hectares. Entretanto, para o Estado de Mato Grosso, 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) um módulo fiscal 

corresponde entre 60 e 100 hectares conforme localidade, exceto a capital Cuiabá-MT, onde 

o módulo fiscal é 30 hectares (INCRA, 2018).  
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Para os casos de Alto Paraguai-MT, o módulo fiscal do município é delimitado em 

80 hectares e o módulo fiscal de São José do Rio Claro é definido em 100 hectares (INCRA, 

2018). Pelos dados da presente pesquisa, pode-se afirmar que os agricultores familiares que 

fornecem produtos ao PAA em ambos os municípios, são de agricultores familiares 

minifundiários. Entretanto, pode-se dizer, que estruturalmente enquanto área agrícola e 

pecuária disponível, os produtores de São José do Rio Claro são mais bem estruturados, uma 

vez que possuem em média 10 vezes mais área que os produtores de Alto Paraguai. 

 Em Tangará da Serra-MT, Rambo et al. (2018) encontraram que a área dos 

agricultores familiares que comercializam com o PAA era em média de 30,63 hectares, sendo 

que 44 hectares foi a área máxima de um agricultor familiar pesquisado. Laforga et al. (2016) 

em São José dos Quatro Marcos delimitaram que a área dos agricultores que comercializavam 

com o PAA era de 25 hectares. Scheuer et al. (2015) em Cáceres-MT determinaram que a 

média de área dos assentados de sete assentamentos do município correspondeu a 38 

hectares, com maior concentração de agricultores no estrato de 40 a 55 hectares, sendo o 

estrato de área de 50 a 55 hectares correspondente a 51,85% dos estabelecimentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em Alto Paraguai, a política pública do PAA é de significativa importância para a 

comercialização e renda das famílias, uma vez que se têm neste município uma agricultura 

familiar empobrecida, e com poucas alternativas de comercialização da produção agrícola e 

pecuária local, devido as condições socioeconômicas próprias do munícipio. 

 Os agricultores familiares do município de São José do Rio Claro que não dependem 

da comercialização com o PAA são produtores mais bem estruturados economicamente, em 

comparação com os agricultores familiares de Alto Paraguai.  

 Em síntese, existe uma agricultura familiar nos dois municípios mato-grossenses que 

comercializou a produção via mercado institucional do PAA, que é dual, em aspectos 

socioeconômicos de renda e canais de comercialização e estruturais de produção, 

principalmente. 

 E fica ao mesmo tempo evidente que políticas públicas para o segmento da 

agricultura familiar, se executadas de forma isolada ou em que o público prioritário não seja 

dos agricultores familiares em situação exclusão ou mais empobrecidos, não são suficientes 

para mudar a dualidade da agricultura familiar mato-grossense, sendo inclusive capazes de 

ampliar essa dualidade no rural. 
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TWO KARLS. AND NANCY (THE THIRD WAY)1 
 

Leonardo Mello e Silva 

Depto. Sociologia USP 

 

The present essay takes the text "Why Two Karls are Better than One: Integrating Polanyi 

and Marx in a Critical Theory of the Current Crisis", by Nancy Fraser2, as its object. The text starts 

from some assumptions. 

The first assumption is that critical theory does not allow us to understand the current 

crisis because it is one-dimensional, based only on economics, while the crisis requires a 

multidimensional approach.  "Economics" - or economism - is monistic, while the moment 

calls for an understanding that connects various aspects of reality, beyond the economy. 

A preliminary question is: what do we mean by critical theory? The term is vague - it 

sometimes refers to a "critical theory of capitalism" - and it is immediately apparent that it 

should not be equated with a synonym for "Frankfurt School", as might be suggested at first3. 

If, instead, this is the case, then the target is surely misplaced. After all, was it not one of the 

epigones of this school who rightly made the critique of the one-dimensional man (Marcuse)?  

Moreover, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Neumann, Kirchheimer, Pollock and others 

"from Frankfurt" were not exactly economists by trade, so they could hardly be tainted by 

the "one-dimensionality" attributed to the specialty, which would be the reason for the first 

Karl’s explanatory failure. The vagueness as to the target of criticism leaves hanging a pure 

and simple identification with Marxism. The anathema of economism addressed to the latter 

is old, and its origin is not even purely academic, having its roots in the theoretical-political 

struggle of the revolutionary movement - remember the "idealism" of Lukács and Gramsci, 

two leading exponents of this current - as well as a more recent update, from the late 1960s, 

with the famous "determination in the last instance" of Althusser; however, "the last 

instance" - say the critics - is also disappointingly... economistic!  The debate is old as hell.  

Marxism has a history, and like everything that has a history, it deserves more than two or 

three lines.  

One-dimensional versus multidimensional does not seem to be a very promising way 

to propose the discussion. Critical Theory (in whichever meaning it is taken) has always been 

notable for claiming a conceptual treatment based on the dialectical totality of the 

phenomena of the society it reflects upon.  It would be rude to give it an epithet - one-

dimensionality - so unflattering of its own tradition. 

A question that should be asked of the author, therefore, would be: who is she 

thinking of most directly when she opens fire on "Critical Theory"?  The answer seems to 

be: a critical theory is the one that is critical of capitalism. Period. 

 
1 I thank Ricardo Framil Filho, first, and Gabriel Juncal, later, for recommending the reading of this text. They are not 
responsible, however, for my reading of it. 
2 in Working Paper 1/2017 der DFG-Kollegforscherinnengruppe Postwachstumsgesellschaften, Jena, 2017.  
3 One can certainly contest such a designation, but it is nevertheless recorded in the literature, so that it is not wrong to 
retain the term: see Wiggershaus, Rolf. (1994) The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance. 
Cambridge: Polity Press; and Slater, Phil (1977) Origin and significance of Frankfurt School. Boston: Routledge, among many 
other authors. 



239 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

§ 

 

Another assumption from which the text starts is the diagnosis of the state-of-things 

as that of a "globalizing, neoliberal and financialized" capitalism.  Right. But the antithesis to 

the "economic system" (reductionist by definition, let us remember) is, in the words of the 

author, an "institutionalized social order".  The phrasing recalls Parsons' functionalist 

sociology ("social order", "institution"...) To what extent would the concept of 

"institutionalized social order" be superior to that of "economic system" (having understood 

the latter, obviously, in a non-reductionist way)? This is what mobilizes the following 

argumentative exercise, in counterpoint to the contribution advanced by Nancy Fraser, 

which has attracted the attention of Brazilian readers sensitive to calls for social change.  

The author assumes that Karl Polanyi, one of the two Karls, possesses a critical 

model for understanding contemporary capitalism.  Another model is offered by the other 

Karl, Marx. Yet, she pursues an explanation scheme whose area is not filled only by the two 

Karls; in it also enter, in proportions to be seen, components of feminist theory, postcolonial 

theory, and ecological theory - since, according to the author, blind spots emerge from the 

two Karls which would be, presumably, attacked by the aforementioned theories. However, 

only the two Karls are concentrated in the text, to the extent that both take capitalism, its 

dynamics, operation and limits, as their object of intellectual dedication - while the other 

theories would be, taken together, more engaged with an agenda which covers demands for 

"emancipation": from male domination, colonial exploitation, and the degradation of nature, 

respectively.  As a consequence, it is important to understand the (economic?) structure of 

the crisis, and the scenario posed for the social agents immersed in it (and interested in its 

resolution). 

Polanyi focuses on the process of commodification; Marx, on the process of 

accumulation.  But this distinction makes little difference throughout the author's argument, 

who sees both Karls immersed in a fundamentally reductionist problematic: the nineteenth-

century Karl in a class reductionism, and the twentieth-century Karl in a social reductionism. 

The author argues that both complement each other, while another set of interpreters (it is 

not the case here to make this survey, which would require another kind of engagement4) 

would emphasize the differences between both on similar or related issues and problems. 

Complementation presupposes, above all, thinking on the same plane or level, on which it 

would be possible to operate displacements of meaning in such a way as to fill each one's 

gaps (of diagnosis, interpretation or conclusion) with the other's excesses, thus working in a 

sort of hydrostatic balance, since the two authors deal with the same subject - that which is 

faulty or incomplete in one could be supported by the other, and vice-versa, excesses and 

gaps being in the end reciprocally compensated. The steps are as follows: 

 

 
4 As stated above, such differentiation has null effect on the author's argumentation (at least in this single text taken here 
as a parameter; references to her other works were not mobilized). 
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1) Polanyi's critique of capitalism is better than Marx's in order to understand the 

contemporary crisis. 

 

2) Polanyi's critique, more than Marx's, allows for a glimpse of collective actors who, 

in the present conditions, are capable of confronting the system. 

 

3) Both Polanyi and Marx, however, would be insufficient today to explain the crisis 

convincingly. 

 

We will proceed to the discussion of each of them, introducing in each step of 

Fraser's argument our own reflections. They are intermingled, so that to describe another's 

argument is also to think along with the issuer of judgments. Regarding: 

 

1) The author admits the differences between the notions of "capitalism" (Marx) and 

"market economy-cum-market society" (Polanyi). And suggests that the high 

point of Polanyi's elaboration is the concept of "fictitious commodity" (valid for 

land, labor and money). This is what will nourish the moral discomfort underlying 

the activation of the practical critique by the subjects of the time - it leads to action: 

to convert the most cherished values of the community to the cold calculation of 

means-end rationality is repugnant and inconceivable.  At the same time, the 

fictitious commodity is necessary for the victory of market economy, which has 

imposed itself after all. It is not possible to "progress", to "modernize", etc, 

without the steamroller that affects those most cherished values. As in Marx, we 

are facing a contradiction which feeds on the immanent functioning of the market 

itself: the conflict is generated by a contradiction between growing 

commodification (the market principle), and its field of application, which covers 

the essential sources of people's livelihoods. 

But - the author observes - the machinic engine (the "satanic mill") is mainly in 

the ideas of liberalism. These ideas presume a naturalization of what is socially 

established - the community itself -, so that the latter reacts to its conversion - or 

of all that is most dear to it - to mere means of an impersonal and inhuman 

process.  Up to here, Polanyi and Marx walk together. 

Polanyi advances, with what he calls "fictitious commodities", the idea that the 

inherent contradiction in the process of commodification runs into limits, which 

are the very objects of this process - nature (including labor itself, which 

transforms this nature, and the means of exchange, which market the products of 

this transformation of nature) and the symbolic goods irreducible to 

rationalization ("values", in Weberian language). This creates a kind of 
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"legitimation crisis", since society itself reacts morally to the impact of that satanic 

conversion on its ways of life5. 

In Marx, on the contrary, such ways of life tend to be incorporated into the 

process of reproduction of capital (domestic life; natural resources; knowledge). 

The question that has always remained controversial is the degree of that 

incorporation: if it happens fully, or only tendentially.  However, the truly interesting 

aspect of his point of view is precisely its paradoxical component: the maintenance 

of the permanent dual character (value and non-value) of objects, as if in an 

internal conflict between commodity and non-commodity - be they material or 

not ("whether they arise from the stomach or the imagination", in a famous phrase 

from Capital). His best known analysis from this point of view is when he discusses 

the difference between labor and labor-power. The maintenance of the dual 

character keeps the whole process in tension, for when "non-value" enforces its 

rights, it affects the component of "value". 

In Polanyi, the economic and moral aspects are separated. Society (or 

"community" - let us take this term in respect to sociology) has not yet been 

absorbed by the generalized market principle, a fact which, when consummated, 

opens the horizon to the fetishist phantasmagoria that is well known from the 

reading of the last section of Capital's chapter 1 (called: "The fetishism of 

commodities and the secret thereof"). A fetishized society in which we live since 

then, as much as the one dominated by Polanyi's "fictitious" commodification. 

It is easy to see to what extent the new theories - feminist, ecological and 

postcolonial - fill, in the wake of Polanyi, his blind spots: they restore the 

sufficiency lost by marketization, that is, they restore the real defeated by "fiction". 

In feminist theory → the family, which allows for the nourishing of human beings, 

who are then converted into labor-power, is restored as the Other of value - even 

if such a family is of varying geometry, allowing for diverse arrangements of 

gender and number; 

In ecological theory → nature, which provides the material basis for the 

exploitation of the world's objects - the fields; the artifices built with randomly 

found materials and which will constitute the workers' tools, later complexified by 

new technical bases6; the sources of energy "donated" by the atmosphere, etc. - is 

restored as a field of scarcity which can endanger the survival of the species, and 

is therefore the Other of technical progress; 

In postcolonial theory → the periphery of the world-system, which replenishes 

the cultural heritage forgotten or suppressed by hegemonic culture, philosophy 

and religion, reappears therefore as an attestation to the symbolic violence of the 

 
5 The author uses the term "lifeworld", established by the Habermasian reception, which is systematized in Habermas (1981) 
The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press, 1981, 2 vols; 
6 This technical base, in turn, is highly dependent on the progress of abstract knowledge, a trait that is well remembered by 
Burawoy in Burawoy (2010) "From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global Labor Studies". Global Labour 
Journal 1(2), p. 301-313, but is scorned by the author here at stake, who sees in it no autonomous "theory" as fitting the role 
played by scientific research in contemporary capitalism. 



242 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

dominant over the dominated, and enforces its values as also legitimate and 

equivalent to those of the colonizers. 

Each of these domains promote a kind of return of the repressed by the market 

economy, and for this reason they would contain an evident critical share in 

themselves. But here a question emerges: is "critique" the same as "negation"? In 

other words: is it not possible to derive any positivity from "fiction", that is, from 

the process of capitalism's development? 

In feminist theory → the female population's orientation towards waged work 

allowed, by way of equal rights, access to the paths of liberation from male 

domination originated in the domestic space. 

In ecological theory → techno-scientific progress has enabled the development of 

new discoveries in multiple vital areas - from engineering to medicine to new 

materials and pharmaceuticals, often drawing on an industrial base which feeds on 

environmentally damaging sources of driving force. 

In postcolonial theory → do the culture and "progress" achieved in various fields 

by colonialist civilizations have nothing to offer to the development of nations 

oppressed by imperialism?  

The difference between an indeterminate (or total) negation and a determinate one 

could be invoked here, in favor of the latter. Let us stay with the question. 

Exploring the author's argument a little further, the case of money as fictitious 

commodity is one of the most interesting; it is put as follows: 
 

"(...)  a stable supply of money that can serve as a store of value over time and as a medium of 

exchange across distance" (p.3). 

 

This store of value is seen as disconnected from a central bank associated with a 

government, that is, with a state: it remains, as in the liberal ideology, neutral and 

"without a nation". An excellent representation of the current situation of 

globalization (as an ideology, not as a real practice, given the role of the US dollar), 

but one wonders if it is historically accurate to designate the social formations of 

the past. Let us stay with the question. 

What's essential in the author's argument is to emphasize the immanent 

contradiction present in the Polanyian formulation, that when converting such 

goods - natural, symbolic, affective and material - into commodities, the system 

takes a wrong step (those are its limits); this contradiction becomes a crisis 

generator. The cause lies precisely in the existence of "fictitious commodities" or 

pseudocommodities, a factor that destabilizes society. This would be different 

from Marx's vision, in which the opposition game between value and non-value 

would not point to a conflict between the interior (marketization) and the exterior 

(resistance to marketization). Wouldn't it? Let us stay with the question. 

Following in the author's footsteps, in Marx the immanence is so tight that it 

subsumes its own exterior pole in its interior: the commodity phagocytizes the 

non-commodity, and nothing escapes: the domestic sphere, natural resources and 
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money, everything enters the circuit of valorization. Here lies, still in line with 

Fraser's argument, the opening to the non-strictly-economic, that is, to 

"multidimensionality": the domestic, ecological and cultural spheres. However - 

and this is a point in agreement with Polanyi - the process of valorization of value 

is also destabilizing for society. As in Polanyi, accumulation solicits, in order to 

then destroy (in fact, to transform), non-market objects (which then become 

market objects). So far there are apparently more points in common than in 

disagreement between Marx and Polanyi (except for the "exterior-interior" nuance 

noted above). The problem would be "economism", a closed circuit which 

prevents opening up to "multidimensionality". The latter allows us to think that 

Polanyi's approach offers a theory of the capitalist crisis that sees its pivotal point 

in the relationship between the interior (self-valorization of value and conversion 

of non-commodities into commodities) and the exterior (the pseudocommodities 

that substantively appear without their predicates as constituent parts of capital). 

"Exterior" and "interior" sustain, in this reasoning, the postulation of 

"boundaries", which will allow the identification of what she will later call the 

"grammar" of social struggles. 

This conception can be sustained because it starts from an assumption, which is 

unexplained in this text (the author refers to her own earlier work), that the 

"economic" is a subsystem alongside others - the cultural (or "lifeworld"), the 

social (solidarity and shared values) and the political (the state and institutions of 

citizenship representation). 

According to the theory of society which seems to be behind it - the 

comprehensive (or "communicative") reconstruction of a functional paradigm, as 

undertaken by Habermas (1981) - economic rationalisation coexists with social 

and cultural rationalisation in equidistant, but not cross-cutting, planes; in other 

words, productive (or economic) rationalisation does not contaminate cultural or 

social rationalisation, since each sphere detains a degree of autonomy and 

legitimation according to its own rules of validity. It is precisely the invasion of 

one sphere by the other that is at issue when it is the case of protecting the 

autonomy and the "dimension" proper to each sphere. In this way, when we 

analyse the economic "subsystem", we discover the relevance of Marx: the crisis 

inherent in the system runs through the whole of that "subsystem" (Marx's theory 

is a critique of political economy), generating crises as well. Restricted to a single 

domain (the economy), the crisis would generalize to other domains later on, 

accelerating contradictions. 

Another way of looking at things puts the problem in another perspective: the 

process of self-valorization of value, in Marx, is not restricted to the "economy"; 

it is a social relation which affects the other domains (the social, the symbolic, the 

natural) simultaneously. When, in the process of exchange, the producer of the 

commodity gives way to their product, the logical relation expected in a "natural" 

process of exchange (the one Polanyi analyzes) is inverted, in the same way that, 
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in the process of production under the cycle of valorization of capital, the 

producer is driven by the product of their labor, whereas the "natural" 

representation would point to the opposite - that is: the producer being the subject 

of their own work (as in the “market” analyzed by Polanyi). There is no self-

determining subject capable of escaping the structural alienation to which 

everyone is subjected. In these counterintuitive inversions, there lies the knot of 

the prevailing social - and not only economic - relationship that guides values and 

the relationship with nature as well as with the domestic and communal 

surroundings. The source of the crisis in the "exterior" (i.e. the domains other than 

the economic) emanates from the same principle which activates the crisis in the 

"interior" (the domain of the economic). The "economism" anathema fails to 

consider the multidimensionality at the very heart of the economic "dimension". 

But the author does not seem to follow this path of analysis. She takes a shortcut 

- as Polanyi does - which is to pursue the institutional structure of the capitalist 

order, refusing the simple formula of opposing economy to society. To the 

limitation of the latter, with its dual framework, she adds new antinomies (civil 

society versus the state; production versus reproduction; family and intimacy 

versus the public sphere, etc.), in such a way that she substitutes a simple duality 

for expanded dualities, but always maintaining the general idea of a conflict 

between "dimensions" which generate the system's contradiction (the "interior" 

with its "exterior", or, for another: "the economic system of capitalism" and its 

"background conditions"). 

Let us now see how the "interior" and "exterior" pair, or the "economic" and the 

other domains, behave in practical ways within capitalism (pp.5-6). 

First, the distinction between wage labor (producer of value) and reproduction 

labor (sustainer of value). Second, the separation between the political and the 

economic. Third, the indistinction between the natural and the artificial, since 

capitalist expansion has no limits or value censorship. However, only the 

dimensions of labor and politics - the latter one a corruption of the money 

dimension - will be considered, (the first and the second, therefore), while the 

dimension of nature (the third), for reasons of both space and angle of attack, will 

be provisionally left aside. First: the sphere of production and wage labor depends 

on the sphere of reproduction and unwaged labor. But unwaged labor does not 

mean unpaid labor. It does not even mean informality. It only means 

precariousness, or exteriority to a labor market which refers to an institutional 

relationship, that is, to a wage relationship which presupposes collective agreements, 

negotiations between classes, unions (and therefore collective actors), etc.  

Reproductive work can become formalised, and yet project, expel its "exterior" to 

other spaces, other actors: reproductive work is displaced, but does not disappear, 

since the creation (generation) of labor (reproductive labor in the strict sense, 

which brings new labor-power into the world) depends on it, as well as the 

maintenance of this labor - and the latter, incidentally, does not necessarily need 
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to be performed by women (female professionals with full working hours hire 

male Pakistani or Hindu caregivers, for example, to care for the elderly in the 

United Kingdom). In this case, what would simply be Polanyi's "society" breaks 

down into two domains: the one that sets up the formal wage/labor relationship, 

and the domain from which the population who fills that labor is drawn. 

Second: the sphere of formal "politics", of representative institutions, of the 

separation of powers, of the state, and in a sense of the public sphere in its juridical 

format, on the one hand, and the sphere of the economy as the regulated operation 

of the market where the legitimate figures are the companies or “legal persons”, 

on the other. Marx is one of the classic authors who records this tension, which 

he thematizes explicitly in the opposition between bourgeois and citoyen, an 

opposition which is denied to the worker as a class. The struggle for rights brings 

closer, for the latter, that situation of dual identity that was then valid only for the 

former. Herein is the realm of political struggles and legislative demands, of 

petitions, elections and rallies (but still with plenty of either objections and 

restrictions!). For that, a sphere of its own was specialised - that of parliamentary 

struggle. 

But one can also unfold the opposition between "public" versus "private" in a series 

of instances where drawing the boundaries is problematic. The classic case 

analyzed by Marx is that of the production process of relative surplus value: the 

regulation of the working day, first, and of the labor process, second: wherein civil 

law claims autonomy of the owner's will, the workers - qua owners of their labor 

power - demonstrate that it's about exploitation and injustice. 

Another problematic moment where the division between "public" and "private" 

becomes blurred is when "social" criteria of public responsibility intrude into the 

private life of companies. The discussion around corporate governance shows 

what is at stake. This seems to be a historical movement towards the publicisation 

of the private. 

The example in the author's text actually touches on a very interesting aspect of 

the immanent contradiction: private interest itself requests stability and 

predictability of accumulation, which is ensured by the state, but then it is 

countered by private interest itself (the privatization of the state in neoliberalism) 

- which only demonstrates how flawed that ideal separation (private versus public) 

is. 

Another side of the same coin (which is not pointed out in the author's text) 

appears in the capture of the state by private interests (this one indeed an 

unappealable aspect of globalization, recognized by the whole literature), which 

would be enough to attest how that separation is also insufficient - the whole 

struggle for the conservation and valuing of public services, and therefore for the 

blocking of private appropriation of them, would be enough to expose the 

conflict. Again, Polanyi's "society" lacks all this referencing of the interests of 

different social classes. According to Fraser: the Polanyian duality between market 
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and society, in this particular, is limiting; here, remitting to Marx's analyses of 

social classes could be more promising. 

As we can see, the introduction of some problematizations within the author's 

conceptual scheme does not make it very clear why, after all, Polanyi's critique of 

capitalism would be better than Marx's in order to understand the contemporary 

crisis. This affirmation only holds because of the twist promoted by the 

methodological innovation of separating "dimensions" or "boundaries" which she 

proposes in the interpretation - and which is dependent on a vision of the structure 

of society where these would be analytically identifiable in the social totality. In 

the name of the positive operationality of research, this last approach is usually 

justified. 

Additionally, it is worth adding, although such notation does not derive from the 

text in question, that Polanyi is precisely the key author who, in the tradition of an 

economic analysis that calls itself "institutionalist", emphasizes the interrelations 

between market and state seen as legitimately separate spheres - and then to 

demonstrate that the former would never function "automatically", as if in fact 

the theoretical representation of economic discourse had ever been empirically 

validated. One can glimpse the affinities between an institutionalist analysis in 

economics and a "multidimensional" approach in political theory. But to further 

clarify this point it is necessary to move to the field of collective actors. 

 

Regarding: 

 

2) Marx's theory of action, if it can be said to exist, is based on the role of the working 

class as the rational agent of change, towards the resolution of the crisis by the 

sharpening of the internal contradictions of the system. It mixes an element of 

volition and indeterminacy (the class struggles) with an element of more or less 

determined internal logic (the contradictions of the socialization of production 

with its private character). Thus, with the transformations in geometric 

progression of the world of labor, the working population falls quantitatively on 

two fundamental levels: in the condition of wage-earning and in the very 

relationship with the object of labor, which is virtualized and loses its character as 

a tool. In the absence of the collective actor (social class) capable of operating 

change, emancipatory hopes evaporate, and this would be the great deficit 

inherited from Marx's theory. 

In Polanyi, the progression of the market principle gives rise to actors opposed to 

the transformation of their means of subsistence and exchange into commodities. 

Access to the emergence and development of social movements and of an 

activism that is critical of the economic situation is more unimpeded. 

In short, regarding social action, the analysis in terms of commodification allows 

us to glimpse ways out and alternatives, while the analysis in terms of 
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accumulation, on the other hand, comes up against a kind of end of the line (given 

the trend of the critical collective actor towards unobservance). 

Here all of the actuality of research on the world of labor comes in: workplace 

activism, unions, demands, strikes, labor rights, etc. The articulation with social 

movements who are critical of commodification would take place through the 

varying geometry of the "boundaries". It would be necessary to draw the 

demarcation lines. While social research shows very categorically the demographic 

narrowing of the working class in the statistical composition of the population 

censuses of important nations (the famous thesis of the "end of the labour society" 

advanced by Claus Offe at the end of the 1970s), many reactions have also shown 

important alternative ways of seeing. Perhaps the most widely circulated are: 

 

a) The one which seeks a broader definition of "working class": class-that-lives-

from-labor, for example; 

b) The one which demonstrates the dislocations of the industrial working class 

on a global scale (Beverly Silver's thesis); 

c) The one which emphasizes the cut between formality (wage-earning) and 

informality (various types of status), mainly targeting the division between 

centre and periphery of the world system; 

d) The one which marks the break between immateriality (services) and 

materiality (manufacturing, industry, extraction, etc.). 

 

Without being exhaustive (there are many other variations), the central point is 

that of the safeguarding of the class "boundary". The argument of the text here is 

of an unappealable logic: as the "economic" trend shows the decline of the 

diagnosis of crisis based on the contradictions of productive capital, and as these 

latter are transferred to the financial sphere, the absorbing power of industrial-

type conflicts fades away.  A variation of a discourse which, as we have seen, is 

quite old. It would be necessary to establish, however, the following: are the social 

movements (defenders of the "dimensions" attacked by commodification) in a 

better position, today, to take the baton from the working class in the defense of 

"society" against the "market"? (also a very old question). The author's answer 

seems to be that they are, and here the main reason is the pertinence of Polanyi's 

diagnosis in relation to Marx's: the basis of the argument revolves around the 

location of the "exterior" and "interior", the "one-dimensional" and 

"multidimensional", the public and private, society and market. 

A theory of action that accounts for a critical response to the crisis of capitalism 

must, therefore, be concerned with the phenomenal manifestations of reactive 

collective agents. This would exclude, for example - already leaving the scope of 

the text and opening up to the real: 
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a) the "stillness" of the factory floor. Nothing happens, no reactive movement 

but the mere survival in the face of the threat of unemployment. The forms 

of passive resistance are not captured on the radar of facts. The labor process 

that demands the commitment of the worker is not seen as a force of tension, 

whose counterforce, of matching intensity and pressure, would be the refusal 

to integrate. The wage relation would already translate, by definition, the social 

peace of the "integrated" industrial-Fordist society, which is problematic. The 

stylization of Les Trente Glorieuses' regulation never excluded, to tell the truth, 

class struggle, according to the canonical texts of Regulation Theory7; 

b) the "wild" and "informal" strikes, stoppages and demands would never be 

captured and would add nothing to that theory of action, being irrelevant 

because they come from the sphere of the "economy"; 

c) the struggles for wage replacement or simply for the maintenance of the 

purchasing power of wages, because they are also situated in the sphere of 

"economic" struggles. 

d) collective bargaining in a tripartite form, as it explicitly includes the state. 

It would be worth introducing, at this point, another dichotomy - absent in 

the text in question but present elsewhere (Fraser, N. [1995] "From 

Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a ‘Post-Socialist’ Age” 

in New Left Review 1/212, July/Aug 1995): struggles for redistribution versus 

struggles for justice. 

 

The pieces begin to fall into place. The theory of action invoked here follows 

a fairly traditional version of the functional-institutional framework of society: 

economic struggles, political struggles, symbolic (or "recognition") struggles. 

Regarding: 

 

3) If Marx's diagnosis is shaken by the dominance of financialization over 

production, and Polanyi's diagnosis is limited by the kind of ontologization of 

society to which his explanation gives rise, then the solution is to seek a path 

between the two Karls, extracting what each has as a (still) relevant contribution. 

From Marx, it is the projection of the conflict field to "fictitious capital" itself, an 

unfolding of the capital form. 

From Polanyi, it is the demonstration that the "fiction" (commodification) 

reminds us of the limits of market society, but also - and perhaps above all, because 

the author joins Marx in this - that the total commodification of the social fabric 

is itself dysfunctional for the order on which market society is based8. 

These are the "actualities" of the two Karls. That which in one ends up in a 

countermovement clamoring for (the return of) social protection, in the other 

 
7 There is a plethora of texts that make up a whole problem of their own regarding this question. A great investment would 
be necessary to restitute this discussion, for which there is no time and space here. 
8 The well-known argument of the legitimation crisis, advanced since before the "crisis of the labour society" by Habermas. 
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ends up in class struggle and, at its limit, in revolution. But while from the former 

Karl (that of the 20th century) one can glimpse concrete actors, from the latter 

Karl (that of the 19th century) everything is misty: either we are all affected - as 

parcel bearers of "fictitious capital," starting with money itself - or nobody is held 

responsible, and the automatic flow of the expanded reproduction of capital in its 

financial form leaves everyone literally without action. Or, still, in another way: either 

everyone is everyone's police9(the generalised panopticon), or else no one is 

anyone's (the most complete individualisation), given that the autonomisation of 

finance in relation to political representation (state, public policies, parliaments 

etc.) enshrines "governance" in place of "government", i.e. the dissolution of 

collective identities of profession, corporation or ideological loyalty, in favor of 

the elementary equality of "citizen" without boundaries (the most conspicuous 

case being that of the worker who is a member of a pension fund, rather than a 

member of a social class). 

And always remembering that the Polanyian countermovement can have two ways 

of resolution: a way of self-protection by returning to the paradigms either of the 

moral authority of the sovereign (Elizabeth I) or of the Church (parishes), or of 

the community (the "gift" of primitive societies); or the authoritarian (fascist) way, 

both of which are antimarket reactions. Populism or fascism? 

 

Regarding proposals for action, within the framework exposed above by the author, 

the "two against one" scheme becomes more intelligible.  Assuming the three principles 

which she underpins - the principles of the market, society, and emancipation - the political-

normative effort should be oriented, from the point of view of action, to the combination 

of the best with the least worst against the worst of all, which would result in the following 

combination: the principles of emancipation in alliance with the principle of social protection 

against the market principle (the 4th configuration in the scheme below). In other words: the 

principles of the market and of society would be extracted directly from Polanyi's work 

(translating, respectively, the movements of marketization and of social protection), while 

the principle of emancipation would be extracted from the author's original formulation, 

translating the gap existing in Polanyian dualism, which is due to the non-problematization 

of the domination within society itself: domination in the sphere of reproduction (of men 

over women), in the sphere of nature (of the human over the non-human), in the sphere of 

nation and ethnicity (of dominant peoples over dominated peoples), in the sphere of the 

world-system (of the imperialist centre over the colonial periphery) and in the sphere of 

politics (of representatives over the represented). As we have seen, Polanyi's concept of 

"society" would be unproblematic, superficial, and homogeneous, in full contrast with the 

market principle, limpid in its clarity that unravels any kind of "intransparency". A reflection 

on civil society would be lacking. This gap is now filled with the model of the “triple 

 
9 In Jean Pierre Durand's formula that “le flic est dans le flux”, that is, the “police (i.e. control) is in the very flux” of just-in-
time tensioned production. See Durand, J.P. (2003), “The Revolution of Work in Tensioned Flow”. in Tempo Social 15(1), 
p.139-158. 
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movement” - and not only “double” (market versus social protection) as conceived by the 

Hungarian thinker.  

The "two against one" scheme could therefore take the following configurations: 

 

1st configuration: social protection + marketization against emancipation = welfare state 

during Les Trentes Glorieuses: bureaucratisation and authoritarian administration of the 

demands emanating from the "lifeworld". 

 

 
 

2nd configuration: marketization against social protection + emancipation = neoliberalism 

under austerity policies and under the motto: “there is no such thing as ‘society’” (M. 

Thatcher) 
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3rd configuration: marketization + emancipation against social protection = "progressive" 

neoliberalism (because of the element of "emancipation" from the "powers") 

 
4th configuration: social protection + emancipation against marketization = desired scenario 

 
Each of the schemes would be dominant in a particular historical period: 

 

1st configuration: relatively "regulated" capitalism of the Fordist period; 

2nd configuration: pure and hard neoliberalism; 

3rd configuration: neoliberalism mitigated by the demands of "difference"; 

4th configuration: post-neoliberalism. In each of them, a kind of "two against one" 

coalition would prevail, thus drawing a dominant configuration. 

 

The problem with such a representation is the assumption of certain homologies or 

base correspondences. If society is not just the "Other" of the market, we would have to 

locate what its dynamics are and what is the place of capitalism within it. Class relations and 
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relations of domination are not arranged in equidistant domains within the same plane; they 

are in a complex back-and-forth, a filling and emptying, an overlapping and absence. 

Concrete cases would have to be analyzed. 

Not all productivist and pro-economic growth discourse is pro-market; it depends 

on whether it comes from the center or the periphery. 

Not every policy of inclusion in the labor market is exploitative of the labor-power 

(as is the case with women's labor or with the "informal" sectors, for example). Not all 

reinforcement of the welfare state conspires against social emancipation by disempowering 

individuals and their freedom of choice in the face of bureaucratic apparatuses. 

Hypotheses could be multiplied and it would not be difficult to find academic papers 

in the literature that harp on the same string (because this discussion is not new). What is, 

perhaps, new is the clairvoyant and categorical split, in theory, between class conflict and the 

social struggles which emanate from sources of domination that bypass that conflict: hence 

boundary struggles - which presupposes the drawing of edges between domains - and not class 

struggles are the ones that host those struggles within the very limits of the boundary. To 

put it metaphorically, the whole problem may be located within walls. And in the consideration 

- or not - of what provides the dynamics of that conflict. Now, class struggles have as 

dynamics the very functioning of the society dominated by capital. Therefore, boundary 

struggles are, deep down, class struggles. 

Apart from the previous consideration, it would be necessary to consider (and 

interpret) concrete situations. For example: the possibility of a coalition of the following type: 

social protection against both commodification and emancipation, that is, a conservative, 

fundamentalist configuration or one with fascist or populist tendencies (as mentioned 

above), but not necessarily liberal, or even antiliberal. Corporatism comes in here. 

 

5th configuration: social protection against marketization and emancipation. 

 
Again, the predominant relations in this last design can hide contaminations of other 

configurations, as in the case of the anti-imperialist or anticolonial element coexisting with 
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traditional and religious values or even authoritarian (charisma and cult of personality) and 

antidemocratic ones. One would also have to separate the various shades of conservatism 

here (the author even refers to a "humanist" conservatism). Conservative anticapitalism, 

while anticapitalist, may contain non-emancipatory elements, and therefore would not be 

desirable in terms of a normative horizon for the movements. This configuration shows the 

limits of a "double" movement, while at the same time justifying the introduction of the 

notion of a "triple movement": positioning oneself as antimarket is not enough to 

characterize an emancipatory struggle. The "third" element in Fraser's construction is filled, 

phatically, by social movements, while analytically it allows us to close the scheme in which 

"boundary struggles" replace "class struggles". The "third way" is thus situated on several 

levels: on the level of theoretical inspiration, a third author - Fraser herself - is introduced to 

cover the gaps left in the works of the two Karls: Marx and Polanyi; on the empirical level, 

the social movements that orient themselves outside of traditional interests (classes) and 

values (the closed community or homogeneous society); and finally on the political level, by 

the social forces which situate themselves outside both the parties representing class interests 

and the state with its bureaucratic-imposing and equalizing tendency 

As a way around the problem, the author proposes to distinguish between 

"affirmative struggles" and "transformative struggles": not every affirmative struggle is, in 

essence, transformative, if they are directed towards the maintenance of non-emancipatory 

forms of life. In the latter case, affirmative struggles would be regressive; alternatively, 

transformative struggles could also be regressive if, for example, they deny social protection 

in favor of the market (the "progressive neoliberalism" configuration seen above). But there 

is yet another possibility, curious to say the least: transformative struggles that are critical of 

the state of affairs (that is, they are not affirmative of the present), though without retaining 

an emancipatory content. Affirmative and transformative struggles, as can be noted, do not 

exactly overlap with the pair of regressive and emancipatory struggles. 

Many objections could be addressed to such a scheme of interpretation of complex 

political phenomena. Its merit may lie precisely in the clarity and relative simplicity of the 

argument's construction, bringing it close to a kind of Weberian ideal type, both exaggerated 

and abstract, lacking concrete specifications. The scheme would allow us to locate the 

apparent paradox of a convergence between left-wing antineoliberalism and right-wing 

antineoliberalism (both criticizing “globalism”). 

However, schematic contortions sometimes seem unnecessary in the face of a basic 

fact, admitted by the author herself: the crisis of neoliberalism. In this, the nineteenth-century 

Karl can still offer precious indications, especially with regard to the financialized moment 

of the crisis. But the motto of Fraser's work is not economics, anathematized - let us 

remember - as "economism", but politics. And here the discomfort with the critique of 

neoliberalism is that improbable convergence of opposing poles before the common enemy: 

the global elites captured by money and power, the source of unease with the "system". A 

vision which tried to reconnect interest and political representation would perhaps find other 

configurations, less schematic and more mixed, such as a Right who is culturally antiliberal 

and entirely laissez-faire in the economy, etc. (Bolsonaro, in this sense, would be different 
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from other European far-right leaders who are, for example, opposed to communitarian 

Europe...). Or perhaps the European anticommunitarian and nationalist Right is not, as one 

supposes, antiliberal, just as the North American Right... Or yet another variation: the 

antiliberal (so-called “populist”) Western Right wins votes precisely because it is non-

neoliberal (thus approaching the votes of the left), and not because of its cultural slogans 

(like racism, for example), which would clearly be secondary to the main economic position. 

In other words: it is the policy effectively pursued in office that matters - monetary, fiscal, 

social security, labor, welfare, environmental, etc. policies - and not the vocalizations of 

propaganda and agitation. And these policies lead, it seems, to the neoliberal "consensus", 

either embracing it as part of their platform or opposing it, hence generating reactions 

(rightists, in short, would not be fascists or racists at heart, etc.), in such a way that, in the 

end, everything points to the real nub of the question: the crisis of neoliberal politics - and 

of its legitimation or hegemony10 - because that policy can continue under other political 

banners, and no longer supported only by parties and representatives genuinely (i.e. 

valoratively justified) neoliberal - a situation that, in Brazil, became famous for the thesis 

advanced by Francisco de Oliveira of "reverse hegemony”11. This thesis could also be 

replicated, at the opposite pole, by Trump in the U.S., as Fraser claims12. In the latter's 

language, the "struggles for recognition" are quite intelligible when the lenses of the 

"struggles for distribution" are applied, thus becoming clearer in their lines of force13. 

To get out of this vicious circle of explanation, it would be necessary to pay attention 

to the meaning of the term "society", the same one that the author considers flat and 

underdeveloped, both in Polanyi (in which it appears as idealized) and in Marx (in which it 

would be reduced to class interests). "Society" is where the field of disputes takes place - 

between Left and Right - but also where, along Gramsci's lines, civil society is situated. It is 

in the latter where the coalitions of the "triple movement" take place, and where the 

"boundary struggles" draw their limits of action: we are currently observing a re-actualization 

of the Left versus Right opposition in the clash between the 3rd configuration (progressive 

neoliberalism linked to financial capitalism, also sometimes called "cognitive capitalism") 

against the 2nd one (the right-wing poor people who against both social protection and new 

demands for recognition). The sensitive point would be precisely in convincing the former 

people of the importance of the latter values - once this divergence is smoothed out, the path 

would be flanked for a successful leftist strategy, while, conversely, to err in this struggle 

would lead to a stampede of supporters - the right-wing poor people - to the hosts of populist 

leaders. 

 
10 "Crisis of hegemony" here does not mean that neoliberalism is not robust and strong, but that it is not so in its original 
(ideological and political) form. 
11 in F. de Oliveira, R. Braga & C. Rizek (orgs.) Hegemonia às Avessas. Economia, Política e Cultura na Era da Servidão 
Financeira. [Reverse Hegemony: Economics, Politics and Culture in the Age of Financial Servitude, no English translation] São 
Paulo: Boitempo, 2010, pp. 21-27. 
12 See Fraser,N. in B. Milstein (ed.). Capitalism. A Conversation in Critical Theory. Nancy Fraser and Rahel Jaeggi, Polity 
Press, p.197 
13 For the distinction between "distribution struggles" and "recognition struggles," refer to "From Redistribution to 
Recognition? Dilemmas of Justice in a ‘Post-Socialist’ Age” in New Left Review 1/212, July/Aug 1995), pp. 68-93 
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But here we have questions of interpretation that need to be made explicit. For 

example: “civil society” in Gramsci is (still) a class society, and the institutions within it also 

respond to interests that are ultimately class interests, just as the "organic" historical bloc (of 

progress) depends upon constituents representing the "living" forces of the state. 

Consequently, the working class is not just a sociodemographic layer (the "industrial 

workers" or the "service proletarians") but what the Italian thinker calls a "fundamental 

class". This calls for greater care in considering the actors. 

The author certainly complexifies, as seen above, the pieces of the chessboard by 

distinguishing between regressive struggles and transformative struggles within the dominant 

bloc itself. Thus, the configuration of the "progressive neoliberalism" type is contrasted with 

one that is simply regressive neoliberalism (ultraliberalism that is economically and culturally 

reactionary), whereas, normatively speaking, one would not be indifferent in relation to the 

other for those dominated by the system. The "transformative" element of progressive 

neoliberalism (in essence, the 3rd configuration) should not, therefore, simply be dismissed 

from the agenda of the Left, because of its normative potential. But the problem is that 

"society" thus defined ends up bypassing Gramsci's "fundamental classes" and thereby 

restoring, perhaps inadvertently, an ideal of civil society based on the representation of an 

aggregate of individual wills on the same plane of formal equality. The "organic" element (a 

term which doesn't appear in the Gramscian lexicon by accident), which would be given by 

the formation of the collective will on a communitarian level of living and cooperative 

experience in moments of common labor, dissolves on the same plane of correspondence 

with the random individual of the political (and state) representation of society. The ideal of 

liberalism is imposed. The collective consciousness of self-organized groups and collectives 

(social movements), which is the maximum concession to non-individualistic forms of will 

formation, behaves in complete alienation from the world of labor, as if the latter had 

effectively realized the capitalist utopia of converting the whole experience of material 

creation of things into an abstract form of the worker-contract, that is, of labor-power. The 

reproach made against "economistic" Marxism - that it ignores the nexuses between 

production and reproduction, between human and non-human (nature), and between activity 

and politics - must be restored by rebutting it towards the very issuer of the judgement: after 

all, when and how would it be possible - at what "pure" moment of contamination by the 

concrete - to separate production from reproduction - for example, from its communitarian 

situs? In this sense, society is indeed the missing element in the scheme of the third way - 

between state and market as much as within the very society which opposes the marketization 

principle (in Polanyi). It takes the labor element of civil society as something given, never as 

in a process of constitution; constitution between a cold (abstract) form and a hot (real) 

history, where struggles and clashes take place, and where it is impossible to disentangle the 

form from the form's making of itself14. 

 
14 The inspiration is, obviously, Thompson. But another formulation could put the breakdown in other terms: between 
labor-power (form) and labor (expenditure of energy, strength, intellect and art = content). 
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As a social relation, capital incorporates labor and civil society in its own movement 

of becoming, so that it is always problematic to disentangle the "economy" (which would 

translate, in this case, the very dynamics of capitalism) from the forces that it itself imbues 

and transfigures, so that these latter would present themselves in their "pure" constitutions. 

Society, as a hypostasized entity, that is, as a social fact, is an abstraction outside the production 

of society itself. This is how the old critical theory saw the question: 
 

(...) the concept of society embraces, precisely, the unity of the general and the particular, in the 

total and reproducible correlation of men. It may be asked in what a sociology conceived in such a 

way consists in relation to what is understood as economics, all the more so because one of its main 

subjects, institutions, are susceptible, to a large extent, to reconstruction by means of economic 

categories. The only answer to such an objection is that, in principle, economic science itself, as it 

presents itself to us today, refers at most to a derived, already objectified, calculation or, in general 

terms, to the mechanism of the highly developed exchange society" (quoted and translated from 

M. Horkheimer & T. Adorno, Temas Básicos de Sociologia, São Paulo: Cultrix, 1978, 2nd ed.) 

 

One would not know how to locate, therefore, how much the critical theory of 

capitalism that Fraser seeks to establish contains in relation to the hitherto known Critical 

Theory. Nor the precise place of the path between the first and the second Karl. What is 

known is that none of the paths proposed so far (always "third" ones) between the first and 

the second Karl have proved stable enough to justify an abandonment of the problem that 

was at the root of the crises that both - each in their own time - tried to decipher. We are still 

the same and we live like our "fathers" - both those of the 19th and 20th century: as liberalism 

and fascism are our witnesses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Visando o desenvolvimento do país, houve na década de 1960 a permissão e o 

incentivo para a entrada de recursos estrangeiros, porém, a maioria do capital foi direcionado 

para a região Sudeste, gerando uma concentração de renda e de produção nessa região, o que 

motivou a implantação de divisões territoriais, que tinham entre os seus objetivos a 

implementação de políticas públicas que fossem capazes de minorar ou reduzir as 

desigualdades geradas e servisse como um elo para tentar reduzir o desequilíbrio entre as 

regiões, principalmente as menos desenvolvidas, de forma a almejar o crescimento 

econômico mais uniforme (BLATT, 2011; CARVALHO, 2018; LEITE, 2019). 

As divisões regionais eram realizadas utilizando como parâmetro os aspectos físicos 

e naturais como o clima, a vegetação e o relevo, em detrimento das características humanas 

como as suas ações, as atividades econômicas e o modo de vida da população. A divisão 

permitia agrupar as regiões que possuíam características comuns (SANTOS, 2008; IBGE, 

2021). Posteriormente o regionalismo evoluiu para uma abordagem mais abrangente 

sustentada em ressaltar peculiaridades culturais da sociedade, por conseguinte para fortalecer 

a relação desta para com o Estado, possibilitando o planejamento e a gestão estatal inclusiva 

(LIMA, 2016). 

Incentivado por instituições e órgãos internacionais, o governo federal, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), estabeleceu em 2003, programas e planos 

de desenvolvimento sustentável em territórios rurais. Os estados também perceberam a 

vantagem dessa divisão e para homogeneizar o desenvolvimento local, também utilizaram as 

mesmas métricas. Assim, os Territórios de Identidade do Estado da Bahia foram 

formalizados enquanto política pública de desenvolvimento, mediante parceria federal e 

estadual, pautado na cultura enquanto balizador da divisão territorial (LIMA, 2016).  

O Estado da Bahia possui 417 municípios com características diferenciadas e 

específicas, sendo que em alguns os parâmetros são similares, o que permite agrupar os 

municípios em territórios com aspectos comuns. Na divisão realizada os municípios foram 

agrupados em 27 Territórios de Identidade. Houve também um agrupamento em 32 

microrregiões, que foram reunidas em sete mesorregiões (IBGE, 2021; SEI, 2019).  

mailto:molisis.malu@gmail.com
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O Território de Identidade foi concebido inicialmente em 2003 com cinco divisões. 

Após estudos realizados entre 2003 e 2005, a sua proposição foi de 25 regiões, com a 

legitimação ocorrendo em 2007, após a inclusão de Salvador. O Plano Plurianual entre 2012 

e 2016 criou o Território da Costa do Descobrimento, que foi desmembrado do Território 

de Identidade Extremo Sul. Para tanto, a constituição das delimitações territoriais buscou 

confluir o senso de atuação dos habitantes e de estratégia de participação social e 

desenvolvimento descentralizado consoante a dimensão espacial dos municípios (LIMA, 

2016).   

A política pública (PP) é um instrumento do Estado para a promoção do bem-estar 

social do cidadão e outras demandas necessárias para a melhoria da qualidade de vida da 

população. É uma ferramenta importante para alocar recursos para suprir uma demanda e 

atender as necessidades e anseios de uma comunidade ou agrupamento de pessoas. A PP 

setorial é territorial e apresenta articulação entre as esferas nacional, estadual e municipal. A 

abordagem da territorialização das PPs ganhou importância a partir dos anos 1980 em virtude 

da democratização do país e a intenção de reduzir as desigualdades regionais, resultando na 

multiplicação de agências e programas voltados para a população (DELGADO, BONNAL, 

LEITE, 2007; BAPTISTA; MATOS, 2017; SILVA, 2019). 

O planejamento de PP baseia-se em prognósticos realizados pelos entes públicos que 

identificam as necessidades da população e direciona os recursos para assistir de forma 

efetiva e prestar os serviços necessários para satisfazer e reduzir as carências da população, 

visando permitir o acesso aos serviços sociais, superar as desigualdades inter-regionais, 

melhorar a qualidade de vida e gerar um bem-estar, utilizando como ferramenta para a 

mensuração social, econômica ou ambiental, índices e indicadores com diferentes dimensões 

da realidade como o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e o Índice de Bem-Estar 

Urbano – IBEU (ANDRADE et al, 2013; CARDOSO JR; CUNHA, 2015; MENEZES, 

POSSOMAI, 2015). 

Nos anos 1950, a população urbana representava 30% da população mundial e em 

2020 vai representar 66%, o que de certa forma vai impactar nos serviços disponibilizados 

pelos entes públicos, que vai gerar a necessidade de planejar PP categórica para atender a 

essa população (IBGE, 2019; ONU, 2019). 

O IBEU representa um índice que mensura o bem-estar da população, tendo como 

métrica as dimensões urbanas como mobilidade, infraestrutura, condições ambientais 

(arborização, esgoto, lixo acumulado nas ruas), condições habitacionais e atendimento aos 

serviços coletivos (água, energia e coleta de lixo). O índice IBEU se constitui em uma 

ferramenta que auxilia na tomada de decisões, assim como análises relativas à melhora da 

qualidade de vida populacional sob a ótica socioeconômica e do bem-estar, utilizando como 

meio os serviços sociais prestados pelos entes públicos e congêneres. Esse índice tem como 

parâmetro o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

a sua divulgação, após a garimpagem, é realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia – INCT Observatório das Metrópoles (MENEZES, POSSOMAI, 2015; 

RIBEIRO, RIBEIRO, 2016). 
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A pesquisa do IBEU, que teve os últimos dados atualizados e publicados em 2016, 

apresenta um levantamento sobre as condições urbanas de 5.565 municípios brasileiros e 

mostra que quanto mais próximo de 1,00 esse índice, melhor é a qualidade do bem-estar da 

população local. Dentre os municípios baianos, Pilão Arcado apresenta o pior índice IBEU, 

principalmente na infraestrutura urbana, ficando entre os 200 piores municípios brasileiros 

(RIBEIRO, RIBEIRO, 2016). 

O presente trabalho tem como área de estudo o Território de Identidade da Bahia 

composto de 27 regiões que abrangem os seus 417 municípios. O objetivo do presente 

trabalho é comparar o índice IBEU dos Territórios de Identidade da Bahia de forma 

regionalizada e o posicionamento dos municípios das extremidades dos melhores e piores 

grupos de cada dimensão urbana. 

A pesquisa realizada foi do tipo exploratória, que visa proporcionar uma maior 

familiaridade com o problema e colabora para o aperfeiçoamento das ideias, permitindo um 

entendimento maior acerca do problema e aos aspectos relacionados ao assunto estudado 

(GIL, 2010; SILVA et al., 2018). 

Os instrumentos tiveram como base informações contidas em sítios, teses, 

dissertações, artigos científicos e monografias relacionadas ao tema. Segundo Gil (2010, p. 

42)  
 

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, sendo isso feito ao longo do trabalho. 

[...] as pesquisas descritivas identificam as características de determinada população ou 

fenômeno (GIL, 2010, p. 42). 

 

A abordagem foi do tipo qualitativa, que valoriza as ideias, com uma investigação 

sobre a realidade estudada por meio de variadas fontes de consulta (Gil, 2010). A fonte 

secundária principal foi a base de dados divulgada pelo INCT. 

  

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Segundo Aristóteles, "política é a arte de governar os povos”. De acordo com 

Lacombe, Heilborn (2006, p. 170) a política “é um conjunto de declaração escrita a respeito 

das intenções das instituições em relação a determinado assunto”. 

As políticas públicas apresentam três dimensões e características como pode ser 

observado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Dimensões da política 

Dimensão Natureza Característica 

Polity 

(institucional) 

Regras gerais do 

jogo político 

(estrutura) 

Possui aspectos estruturantes da política institucional, 

como sistemas de governo, estrutura e 

funcionamento do executivo, legislativo e judiciário, 

o amparo burocrático (a “máquina administrativa”). 

Politics 

(processual) 

Jogo político Questões como as relações de competição entre o 

poder executivo, legislativo e judiciário, o processo de 

tomada de decisão nos governos, as relações entre 

Estado, mercado e sociedade civil, a competição 

eleitoral e parlamentar, a atuação e relação dos 

partidos, e das forças políticas como os governos etc... 

Policy 

(material) 

Resultados do 

jogo político 

(conjuntura) 

Compreendem os conteúdos concretos da política, ou 

seja, as políticas públicas. Elas são “o Estado em 

ação”, o resultado da política institucional e 

processual. As políticas se materializam em diretrizes, 

programas, projetos e atividades que visam resolver 

problemas e demandas da sociedade. 

Fonte: Vieira, Zilli, Bruch, 2016, p. 141 

  

As políticas públicas constituem-se em uma ferramenta utilizada pelo estado para 

promover o bem-estar da população e a melhoria da qualidade de vida do cidadão. A 

Constituição Federal Brasileira possui entre os seus fundamentos um artigo voltado para 

obrigatoriedade do estado fazer políticas públicas direcionadas para o bem-estar da 

população como se encontra descrito a seguir: 
 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(...) 

III erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 

Apesar desse fundamento constitucional e outras normas que regulamentam esses 

dispositivos, a implementação de políticas públicas voltadas para o bem-estar é demorada e 

às vezes nem são implantadas devido em parte à burocracia ou à falta de conhecimento da 

realidade e da necessidade das pessoas e/ou das comunidades. 

No processo de formulação das políticas públicas há os seguintes estágios: definição 

da agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação. A definição de agenda diz respeito ao envolvimento e 

direcionamento da atenção aos problemas ou questões envolvidas (SOUZA, 2006). 
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Os principais elementos das políticas públicas são: “o envolvimento de diversos 

atores e níveis de decisão; é uma política de longo prazo, mas que tem efeito no curto prazo; 

é abrangente e não se limita a leis e regras” (SOUZA, 2006, p. 36). 

No planejamento de políticas públicas, alguns serviços de interesses comuns são realizados 

por meio de consórcio público, com a associação entre os entes públicos federativos União, Estado 

e Município. Esse instrumento permite, viabiliza, racionaliza e soluciona problemas comuns e o 

uso sustentável dos recursos, descentralizando a prestação de serviço e ajudando no planejamento 

e implementação de PPs voltadas para a educação, saúde, habitação, infraestrutura e 

desenvolvimento social (SOUZA, 2006; MACHADO, ANDRADE, 2014). 

  

DESIGUALDADES REGIONAIS DA BAHIA  

 

O Estado da Bahia está localizado na Região Nordeste do Brasil, ocupando uma área 

de 567.295 km², com 27 Territórios de Identidade, que foram constituídos de acordo com 

determinadas especificidades de arranjos sociais e locais característicos de cada região, 

servindo de parâmetro para a implementação de PPs. Possui 417 municípios que apresentam 

uma variedade cultural, econômica e ambiental, com um rico bioma, um processo variado de 

formação da sua população miscigenada, oriunda dos nativos indígenas, africanos 

escravizados e europeus colonizadores ou imigrante, o que contribui para uma PP 

discriminatória, resultando em uma conformação desigual do estado, com algumas ilhas de 

prosperidade e rincões de extrema pobreza (BAHIA, 2011; GUERRA, 2017). 

Cerca de 259 municípios baianos encontram-se no semiárido e sofrem com as 

condições edafoclimáticas, o que dificulta as atividades agropecuárias, gerando desemprego, 

péssimos indicadores sociais, fato que contribui para migração da população para outros 

centros que possuem melhor infraestrutura socioeconômica, gerando vulnerabilidade social, 

condições precárias de moradia e saneamento básico (SILVA, 2012; GUERRA, 2017). 

Para que haja uma promoção desenvolvimentista mais igualitária, há necessidade de 

implementação de PPs isonômicas direcionadas a atender as demandas locais conforme suas 

fragilidades e promover um desenvolvimento sustentável e mais homogêneo. 

 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE  

 

O ponto de vista de território é muito amplo e utilizado por algumas ciências com 

significados diferentes do que é utilizado na geografia. Território é uma palavra que 

etimologicamente é derivada do latim terri (terra) e torium (pertencente a) e que tem como 

significado “a terra pertencente a alguém” (CORREA, 1994). 
 

Nas ciências naturais, o território seria a área de influência e predomínio de uma espécie animal que 

exerce o domínio dela, de forma mais intensa no centro, pertencendo esta intensidade ao 

aproximar-se da periferia, onde passa a concorrer com domínios de outras espécies. Em ciências 

sociais, a expressão território vem sendo muito utilizada, desde o século passado, por geógrafos, 

como Frederico Ratzel, preocupado com o papel desempenhado pelo Estado no controle do 

território, e também por Élisée Reclus que procurava estabelecer as relações entre classes sociais e 

espaço ocupado e dominado (ANDRADE, 2004, p. 19). 
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Nas ciências sociais como a geográfica, na econômica e na política o seu conceito 

está ligado às questões que envolvem o poder independente de ser ou pertencer a esfera 

pública ou privada, cuja influência estende-se para outras áreas sem ter limitações fronteiriças 

políticas (ANDRADE, 2004; MONTE; SOUSA; ARAÚJO, 2014). 

Embora o território seja para alguns definido enquanto reprodução que os grupos 

sociais projetam mediante a ligação com a dimensão espacial, confundindo-se “com a noção 

de espaço geográfico”. Portanto, define-se território, “[...] com referência às relações sociais 

(ou culturais, em sentido amplo) em que está mergulhado, relações estas que são sempre, 

também, relações de poder” (HAESBAERT, 2011, p. 54). 

Tendo em vista que, conceituar o território considerando apenas a dimensão natural 

como condutora das relações sociais é limitar o potencial humano na apropriação do espaço, 

de maneira a reduzir o pertencimento identitário intrínseco à condição humana, por 

conseguinte arraigado nas relações presentes em um espaço geográfico. Assim, é pertinente 

trazer a abordagem de Ratzel cuja definição de território é norteada pelos ditames e limites 

espaciais como base para um grupo desempenhar suas relações. 
 

O território faz parte da essência do Estado, a soberania é considerada como um direito 

territorial. Dessa forma, eu chamo de “povo” a uma comunidade ou indivíduos 

politicamente associados, que não são necessariamente aparentados pela origem ou pela 

língua, mas unidos especialmente por um território comum (...) As características mais 

fundamentais são a extensão, a posição e as fronteiras (...) (Friedrich RATZEL - Geografia 

política, 1897). 

  

O território é um fator gerador de raiz e identidade do povo, não havendo possibilidade 

da tentativa de entendimento de uma população sem que ela se encontre inserida em um 

determinado território, pois a identidade sociocultural de uma comunidade está intimamente 

ligada aos atributos adquiridos no espaço territorial, não podendo haver dissociação entre eles 

(SOUZA, 2011). O geógrafo Milton Santos faz a seguinte definição de território. 
 

O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo 

que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 

materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 1999, p. 7). 

  

Os territórios possuem níveis diferentes, com alguns locais apresentando 

características que facilitam o seu dinamismo, e propiciando condições de fluxo no seu 

interior, tanto de mercadoria, como de recursos humanos e financeiros, assim como de 

trabalho, colocando-o na rota do crescimento econômico, capacitando-os a gerar valor, 

acumulação de capital, crescimento econômico e social, o que garante um poderio 

econômico e político, e essa condição permite que o território aglutine em sua volta outros 

municípios com menor capilaridade, o que induz a implementação de projetos coletivos 

baseados no sentimento de pertencimento e numa visão integradora, levando em 

consideração o ambiente macro e microeconômico com estratégias do tipo “bottom-up” e “top-
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down”, envolvendo as esferas públicas e privadas, permitindo uma dinâmica institucional e 

uma estrutura de governança diferenciada (SILVA, 2012). 

No governo do presidente Lula, a questão relativa ao Território de Identidade foi 

incentivada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2003, como uma forma 

de planejar, desenvolver, fortalecer e dinamizar a economia, por meio de intervenção pública 

nos locais que necessitavam de maior demanda social, principalmente nos espaços rurais, 

visando reduzir as desigualdades regionais e combater a exclusão social, sendo iniciado a 

princípio em cinco territórios: Sisal, Chapada Diamantina, Litoral Sul, Velho Chico e Irecê 

(SEPLAN, 2012, SILVA, 2012).  

Entre 2003 e 2005, foram realizados estudos que resultaram em propostas de 25 

territórios rurais. Em 2007, a divisão territorial legitimada pelo governador Jaques Wagner, 

serviu como parâmetro para a implementação de PPs, com a inclusão do Território 

Metropolitano de Salvador, onde essa configuração passou a ser denominada de Territórios 

de Identidade. No Plano Plurianual Anual (PPA), de 2012 a 2016, foi criado o Território da 

Costa do Descobrimento, que foi desmembrado do Território Extremo Sul (SEPLAN, 2012, 

SILVA, 2012). 

A Figura 1 mostra o mapa dos Territórios de Identidade da Bahia, o qual representa 

a dimensão espacial de cada território. 

 

Figura 1 – Mapa dos Territórios de Identidade da Bahia 

 
Fonte: SEPLAN, 2020 
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Para a integração dos municípios nos Territórios de Identidade os aspectos mais 

relevantes e existentes foram: culturais, ambientais, político-institucionais, sociais e 

econômicos. A aglutinação visa o sentimento de pertencimento ao território como um 

membro de coletividade com vínculos e interrelações. Essa configuração facilitou para os 

governantes a formulação de PPs, com a promoção de maior aderência às necessidades e 

aumentando a efetividade das suas ações, além de democratizar a participação e o 

fortalecimento do território. A política passou da esfera não governamental para a política 

de estado, como se encontra descrito na Lei nº 13.214 de 29 de dezembro de 2014, que 

dispõe sobre os princípios, diretrizes e objetivos da Política de Desenvolvimento Territorial 

do Estado da Bahia, institui o Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - 

CEDETER e os Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - CODETERs. 

  

DIMENSÕES URBANAS DO IBEU NOS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE 

 

Nesta seção vão ser analisados os índices das dimensões IBEU dos Territórios de 

Identidade da Bahia e os municípios que se destacam nas extremidades do índice, isto é, o 

que apresenta a maior e a menor pontuação conforme o seu grau de bem-estar urbano e a 

sua influência no resultado. 

O Índice IBEU tem dimensões que variam conforme classificação descrita no 

Quadro 2, com variação entre péssimo e ótimo. 

  

Quadro 2 – Classificação das dimensões 

  Dimensão 

Índice Péssimo Ruim Médio Bom Ótimo 

0-0,500 0,501-0,700 0,701-0,800 0,801-0,900 0,901-1,000 

Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

 

Os territórios possuem municípios no nível de bem-estar urbano variando de 0,603 

(Pilão Arcado) a 0,864 (Aiquara, Madre de Deus e Vereda). Entre 0,603 e 0,699 estão 11,51% 

dos municípios; entre 0,800 a 0,864 encontram-se 14,87% dos municípios e a grande maioria, 

73,62% dos municípios, encontram-se entre 0,700 e 0,799. 

 

DIMENSÃO D1 – MOBILIDADE URBANA  

 

A mobilidade urbana é uma preocupação que todas as cidades, principalmente as 

grandes metrópoles, têm em decorrência do seu crescimento populacional, tendo entre as 

suas consequências o aumento no número de veículos motorizados públicos e privados, o 
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que gera grandes discussões dos entes públicos com a sociedade, que é o principal ator 

prejudicado com essa questão, tornando-a um elemento prioritário para o gestor público, 

porque vai afetar de forma direta ou indireta toda a sociedade e a sua qualidade de vida em 

decorrência da dificuldade do trânsito das pessoas e a sua locomoção. 

A dimensão D1 diz respeito à mobilidade urbana, cujo indicador é o tempo gasto no 

deslocamento casa-trabalho, voltado para as pessoas que trabalham fora do domicílio. É 

considerado adequado quando o tempo gasto é igual ou menor que 1 hora. Esse fator 

restringe-se à mobilidade nos limites das sedes municipais, sem levar em consideração a 

mobilidade na zona rural e o transporte entre os municípios. 

No Gráfico 1 observa-se que apenas um território encontra-se avaliado como bom e 

os outros 26 territórios (96,3%) foram avaliados como ótimo. O melhor índice ocorreu no 

Território de Identidade Itaparica com 0,967, e na extremidade oposta, com boa avaliação, 

encontra-se o Território de Identidade Metropolitano de Salvador com 0,862. 

 

Gráfico 1 – Dimensão D1 

 
Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

 

No Território de Identidade de Itaparica, o município de Rodelas foi o que 

apresentou o melhor índice, 0,904 (ótimo) e na extremidade oposta aparece o município de 

Chorrochó com 0,938 (ótimo). Esses índices contribuíram para a manutenção desse 

território no patamar superior. 

Em relação ao Território de Identidade Metropolitano de Salvador, o município de 

Pojuca com 0,953 (ótimo) foi quem mais contribuiu positivamente para o índice, por sua 

vez, na extremidade oposta, encontra-se o município de Salvador com 0,731 (médio), que 

também representa o pior desempenho entre todos os municípios nessa dimensão, por se 

tratar de uma grande metrópole que apresenta distâncias maiores entre os bairros e o local 

de trabalho, inclusive existem trabalhadores dos municípios circunvizinhos que podem ter 

influenciado no índice. 

O município de Novo Horizonte, que faz parte do Território de Identidade Chapada 

Diamantina, foi o que apresentou o melhor desempenho nessa dimensão com 0,995 (ótimo). 
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Quadro 3 - Dados dos municípios 

Município D1 População 

estimada 

em 2021 

(pessoas) 

Área 

territorial 

(km²) 

Frota 

(veículos) 

Salário 

médio 

mensal 

(salário 

mínimo) 

PIB per 

capita (R$) 

IDH 

Salvador 0,731 2.900.319 693,453 964.263 3,4 22.232,68 0,759 

Chorrochó 0,938 11.221 3.005,319 1.308 2,1 6.866,08 0,600 

Pojuca 0,953 40.401 314,932 11.344 2,7 26.557,29 0,666 

Rodelas 0,994 9.548 2.207,159 2.302 1,6 9.752,53 0,632 

Novo 

Horizonte 

0,995 12.653 627,500 3.866 1,4 6.468,78 0,597 

Fonte: Autoria própria baseado no IBGE (2021) 

 

Salvador possui a maior frota de veículos, população e mais empresas cadastradas, 

razão pela qual atrai mão de obra dos municípios circunvizinhos, o que requer a mobilidade 

dos seus funcionários, que de certa forma vai sobrecarregar as vias públicas com mais 

veículos públicos ou não e essa condição pode ter influenciado no valor do índice. 

Comparando os municípios descritos anteriormente percebe-se que o possuidor do 

maior IBEU, Novo Horizonte, apresenta o menor IDH, PIB per capita e salário mínimo 

mensal, o que demonstra a necessidade dos gestores observarem todos os indicadores 

disponíveis de forma a implementar as políticas públicas adequadas para cada caso. 

 

DIMENSÃO D2 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS 

 

A dimensão D2 é referente às condições ambientais urbanas, tendo como parâmetro 

a arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado no entorno dos domicílios, com a 

avaliação variando entre 0,741 (média) a 0,910 (ótima). Encontram-se no nível médio 44,44% 

dos territórios, 51,85% no nível bom e 3,70% no nível ótimo. 
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Gráfico 2 – Dimensão D2 

 
Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

 

O Gráfico 2 mostra que o Território de Identidade Sertão Produtivo (0,910) foi o 

mais positivo e no lado oposto encontra-se o Território de Identidade Litoral Sul (0,741). 

Candiba com 0,983 (ótimo) foi o município que contribuiu mais positivamente para o índice 

do Território de Identidade Sertão Produtivo, enquanto que no extremo oposto encontra-se 

o município de Iuiú com 0,737 (médio). Em relação ao Território de Identidade Litoral Sul 

o município que influenciou positivamente no índice foi Canavieiras com 0,935 (ótimo) e no 

extremo oposto encontra-se Santa Luzia com 0,589 (ruim). 

O município que apresentou o melhor desempenho geral foi Muquém do São 

Francisco no Território de Identidade Velho Chico com 0,986 (ótimo) e em contraponto o 

município com o pior desempenho foi Rio Real, no Território de Identidade Litoral Norte e 

Agreste Baiano com 0,436 (péssimo). 

 

Quadro 4 – Dados dos municípios 

Município D2 População 

estimada 

em 2021 

(pessoas) 

Área 

territorial 

(km²) 

Arborização 

(%) 

Esgotamento 

sanitário (%) 

PIB per 

capita (R$) 

IDH 

Rio Real 0,436 41.209 739,775 10,1 9,1 21.840,40 0,572 

Santa Luzia 0,589 12.308 824,473 6,5 45,5 7.339,73 0,556 

Iuiú 0,737 11.038 1.525,141 60,1 12,5 8.728,32 0,591 

Canavieiras 0,935 30.722 1.334,284 84,3 55,3 9.973,92 0,590 

Candiba 0,983 14.415 433,642 95,0 1,2 7.829,79 0,591 
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Muquém do 

São 

Francisco 

0,986 11.479 3.852,111 94,7 16,8 12.405,57 0,549 

Fonte: Autoria própria baseado no IBGE (2021) 

 

Observa-se no Quadro 4 que os municípios que apresentam melhor índice D2, são 

os que apresentam mais arborização e esgotamento sanitário adequado o que vai 

proporcionar aos seus munícipes melhor qualidade de vida. 

O município de Muquém do São Francisco apesar de ter apresentado o melhor índice 

do IBEU nessa dimensão, 0,986, comparando-se com os outros municípios citados apresenta 

o pior IDH, o segundo melhor PIB per capita e a melhor média salarial mensal, enquanto 

que o município que apresenta o pior índice IBEU, Rio Real, 0,436, é o que apresenta o 

maior PIB per capita.  

  

DIMENSÃO D3 – CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS 

 

A dimensão D3 possui como parâmetro as condições habitacionais urbanas, 

utilizando como métrica a densidade domiciliar, a densidade morador/banheiro, espécie de 

domicílio, material das paredes dos domicílios e o aglomerado subnormal, com o índice 

variando de 0,794 (médio) a 0,877 (bom). Encontram-se no nível médio 3,70% dos territórios 

e 96,30% encontram-se no nível bom. 

 

Gráfico 3 – Dimensão D3 

 
Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

 

O Território de Identidade Bacia do Paramirim foi o mais positivo (0,877) e no lado 

oposto encontra-se o Território de Identidade Baixo Sul (0,794) como pode ser observado 

no Gráfico 3. O município que contribuiu mais positivamente com o índice do Território de 

Identidade Bacia do Paramirim foi Botuporã com 0,906 (ótimo) e na extremidade oposta 
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encontra-se o município de Caturama com 0,827 (bom). Em relação ao Território de 

Identidade Baixo Sul, o município que contribuiu mais positivamente foi Presidente 

Tancredo Neves com 0,838 (bom) e no lado oposto encontra-se o município de Jaguaripe 

com 0,735 (médio). 

Os municípios que tiveram melhores desempenhos nessa dimensão foram Dom 

Basílio e Rio do Antônio que pertencem ao Território de Identidade Sertão Produtivo com 

0,923 (ótimo) e o pior desempenho foi no município de Itacaré no Território de Identidade 

Litoral Sul com 0,718 (médio). 

 

Quadro 5 - Dados dos municípios 

Município D3 Densidade de moradores por 

dormitório 

Tipo de material da parede externa IDH 

<1 ≤1 - 

2< 

≤2 - 

3< 

≥3 Alvenaria Madeira Taipa Outro 

Itacaré 0,718 28,1 40,9 21,7 9,3 75,0 20,8 4,2 0 0,593 

Jaguaripe 0,735 33,1 46,9 14,9 5,1 87,0 0,2 12,5 0,2 0,556 

Presidente 

Tancredo 

Neves 

0,838 29,1 49,4 15,4 6,1 96,2 0,5 1,6 1,8 0,559 

Caturama 0,872 40,4 50,7 6,8 2,2 99,8 0 0 0,2 0,571 

Botuporã 0,906 40,6 50,1 8,0 1,2 99,5 0 0 0,5 0,575 

Rio do 

Antônio 

0,923 41,8 48,4 7,7 2,1 99,9 0 0 0,1 0,576 

Dom 

Basílio 

0,923 29,6 58,4 10,3 1,7 97,0 0 1,4 1,7 0,591 

Fonte: Autoria própria baseado no IBGE (2021) 

 

Itacaré possui o pior índice da dimensão e uma das razões pode estar relacionada 

com o menor quantitativo de residências que possuem cobertura externa de alvenaria, o 

maior de madeira e o segundo maior percentual de paredes de taipas, e essa condição pode 

ter contribuído para a pontuação obtida pelo município. Considerando que este município 

tem um potencial turístico tal dimensão pode sinalizar uma demanda e a atenção maior da 

gestão pública. 
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 DIMENSÃO D4 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS 

 

A dimensão D4 é relativa ao atendimento dos serviços coletivos urbanos, tendo 

como métrica o atendimento adequado de água, esgoto e eletricidade e a coleta adequada de 

lixo, com os índices variando de 0,570 (ruim) a 0,931 (ótimo). Essa condição diz respeito a 

provável deficiência no abastecimento de água principalmente em decorrência da seca e ao 

atendimento do abastecimento de água que ainda não atingiu todos os domicílios, 

precariedade nos serviços de energia elétrica e não atendimento em todas as residências, 

baixo índice de esgotamento sanitário que atende apenas a metade das residências e uma 

coleta de lixo deficiente ou inexistente em alguns locais (BEZERRA et al, 2015). Apresentam 

o nível ruim 44,44% dos territórios, 40,74% apresentam-se no nível médio, 11,11% 

encontram-se no nível bom e 3,70% encontram-se no nível ótimo. 

 

Gráfico 4 – Dimensão D4 

 
Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

 

O Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia apresenta o melhor índice 

(0,931) e o Território de Identidade Bacia do Rio Grande apresenta o pior resultado (0,570), 

como mostra o Gráfico 4. O município que contribuiu mais positivamente para o Território 

de Identidade Médio Sudoeste da Bahia foi Caatiba com 0,982 (ótimo), que se constitui no 

município com o melhor desempenho geral e no extremo oposto encontra-se Firmino Alves 

com 0,866 (bom). Em relação ao Território de Identidade Bacia do Rio Grande, quem 

contribuiu mais positivamente foi Santa Rita de Cássia com 0,664 (ruim) e no extremo oposto 

Mansidão com 0,444 (péssimo). Existem 12 territórios cuja avaliação é ruim e necessitam de 

mais intervenção por meio de políticas públicas para melhorar o índice. 
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Quadro 6 – Dados dos municípios 

Município D4 IDH Existência de 

energia elétrica 

(% domicílios) 

Forma de 

abastecimento 

(% domicílios) 

Destino do lixo (%domicílio) 

Sim Não Rede 

geral 

Outra 

forma 

Coletado Outras formas 

Campo 

Alegre de 

Lourdes 

0,358 0,557 67,9 32,1 1,2 98,8 25,3 74,7 

Mansidão 0,444 0,599 88,8 11,2 54,5 45,5 35,7 64,3 

Santa Rita 

de Cássia 

0644 0,605 83,1 16,9 64,9 35,1 60,0 40,0 

Firmino 

Alves 

0866 0,578  97,3 2,7 68,2 31,8 88,8 11,2 

Caatiba 0,982 0,561 89,7 10,3 63,2 36,8 63,0 37,0 

Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 e IBGE, 2021 

  

O Quadro 6 mostra que o município com pior desempenho nessa dimensão foi 

Campo Alegre de Lourdes, no Território de Identidade Sertão São Francisco, com 0,358 

(péssimo). O município possui menos domicílio abastecido pela rede geral de água e com 

energia elétrica, e a coleta de lixo é feita em poucos domicílios. Todas essas condições 

contribuíram para a baixa no índice. 

 

 DIMENSÃO D5 – INFRAESTRUTURA URBANA 

 

 A dimensão D5 é relativa à infraestrutura urbana, tendo como métrica a iluminação 

pública, a pavimentação, a calçada, o meio fio/guia, o bueiro/boca de lobo, rampa para 

cadeirante e identificação do logradouro com os índices variando de péssimo a ruim. Esses 

indicadores expressam as condições de infraestrutura do município e que vai influenciar de 

sobremaneira na qualidade de vida do cidadão e no seu bem-estar. Apresentam nível péssimo 

77,78% dos territórios e 22,22% encontram-se no nível ruim. 

A infraestrutura urbana é um desafio para os governantes devido ao processo de 

urbanização em decorrência da industrialização brasileira a partir da década de 1950 e do 

êxodo provocado por essa condição que atraiu mais pessoas do campo para morar nos 

grandes conglomerados urbanos, o que gera vários problemas de ordem socioeconômica, 

que interferem de modo geral na infraestrutura, principalmente por falta de planejamento e 

ordenamento. 
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Gráfico 5 – Dimensão D5 

 
Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

 

O Território de Identidade Metropolitano de Salvador possui o melhor índice 0,567 

(ruim), e o Território de Identidade Bacia do Rio Grande apresenta o pior índice, 0,382 

(péssimo), como mostra o Gráfico 5. O município que contribui mais positivamente para o 

índice do Território de Identidade Metropolitano de Salvador foi Madre de Deus com 0,743 

(médio), que se constitui como o município de melhor desempenho nessa dimensão, e no 

lado oposto encontra-se Vera Cruz com 0,334 (péssimo). 

Em relação ao Território de Identidade Bacia do Rio Grande o município que 

contribui mais positivamente foi São Desidério com 0,605 (ruim) e no lado oposto Luís 

Eduardo Magalhães com 0,240 (péssimo). Os índices apresentados demonstram a 

necessidade de implementação de políticas públicas em todos os Territórios de Identidade, 

principalmente nos municípios que estão no patamar péssimo. Existem 21 territórios 

avaliados como péssimo e 6 municípios avaliados como ruim e que necessitam de 

intervenção dos entes públicos. 

O município com pior desempenho foi Itabela no Território de Identidade Costa do 

Descobrimento com 0,235 (péssimo). 

 

Quadro 7 - Dados do município 

Índice Município 

 Vera Cruz Madre de 

Deus 

São 

Desidério 

Luís Eduardo 

Magalhães 

Itabela 

IBEU 0,334 0,743 0,605 0,240 0,235 

Urbanização 

adequada (%) 

3,7 50,1 3,8 0 1,2 

Fonte: Autoria própria baseado no IBGE (2021) 



273 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

Itabela apresenta o índice mais baixo, mas apresenta o segundo pior percentual relativa a 

urbanização adequada, com a presença de bueiros, calçada, pavimentação e meio-fio. 

A interpretação à luz dos dados coletados indicam que os municípios que se 

encontram no patamar mais baixo dispõem de sistema viário sem pavimentação, iluminação 

pública deficiente ou inexistente, principalmente nas localidades mais periféricas ao centro, 

além de uma macrodrenagem insuficiente. Os locais que se encontram mais consolidados, 

normalmente são os que apresentam maior condição de acessibilidade e consequentemente 

apresenta uma melhor qualidade da infraestrutura urbana, o que ocorre com o município de 

Madre de Deus, principalmente em virtude de possuir no seu território uma unidade da 

Petrobras, que na falta de ação do gestor municipal faz as intervenções necessárias para 

escoar o seu produto, facilita o acesso às suas instalações, e gerar um bem-estar para a 

população ao redor do seu empreendimento 

 

ÍNDICE DE BEM-ESTAR URBANO - IBEU  

 

O Índice IBEU dos Territórios de Identidade da Bahia é o resultado da média das 

avaliações dos municípios integrantes dos respectivos agrupamentos. As dimensões variaram 

entre médio representando por mais de 96% dos territórios, tendo apenas um território 

avaliado como bom, como pode ser visto no Gráfico 6. O Território de Identidade do Médio 

Sudoeste da Bahia encontra-se na melhor posição e no pior índice está o Território de 

Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano, como pode ser observado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Índice IBEU do Território de Identidade da Bahia 

 
Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 

  

O município que contribui positivamente para a elevação do índice do Território de 

Identidade Médio Sudoeste da Bahia foi Caatiba com 0,859 (bom) e na extremidade oposta 

encontra-se o município de Itarantim com 0,764 (médio). 
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Em relação ao Território de Identidade Litoral Norte e Agreste Baiano o município 

que contribui positivamente foi Sátiro Dias com 0,783 (médio) e na extremidade oposta está 

o município de Itanagra com 0,631 (médio). 

O município com pior índice geral nessa dimensão foi Pilão Arcado com 0,603 

(médio) e que se encontra no Território de Identidade Sertão São Francisco, entretanto os 

municípios com os melhores índices são Madre de Deus no Território de Identidade 

Metropolitano de Salvador, Aiquara no Território de Identidade Médio Rio de Contas e 

Vereda no Território de Identidade Extremo Sul com 0,864 (bom). 

 

Quadro 8 – Dados do município 

Município IBEU Trabalho no 

município % 

Coleta de lixo 

(% domicílio) 

Abastecimento de 

água rede geral 

Energia 

elétrica 

Caatiba 0,859 79,5 63,0 63,2 89,7 

Itarantim 0,764 96,3 80,1 84,7 94,5 

Sátiro Dias 0,783 96,0 38,7 86,1 96,8 

Itanagra 0,631 76,9 63,8 66,2 94,1 

Aiquara  0,864  88,2 70,1 58,4 96,5 

Pilão 

Arcado 

0,603 99,1 34,0 38,1 69,5 

Fonte: Autoria própria baseado no IBGE (2021) 

 

Observa-se que o município que tem o maior contingente populacional trabalhando 

nas suas limitações é Pilão Arcado e essa condição demonstra que há uma grande 

possibilidade de interferir na mobilidade urbana como um fator negativo. Também nas 

outras características o município tem o pior desempenho. Por sua vez, o município com o 

mais elevado índice IBEU não é o que apresenta os maiores valores como pode ser visto no 

Quadro 8. 

Itarantim e Caatiba possuem um IDH médio, necessitando de investimento para a 

melhoria da sua qualidade de vida. Apesar de ter um IDH menor e uma renda salarial menor, 

o município de Caatiba apresenta um melhor IBEU, o que mostra a necessidade dos 

governantes utilizarem as diversas ferramentas existentes para implantar as PPs necessárias 

para a população de uma comunidade. 

Sátiro Dias e Itanagra apresentam IDH médio, porém o município de Sátiro Dias 

apresenta um IDH e salário mensal menor do que Itanagra e com um IBEU maior. 

Pilão Arcado é o município com pior IBEU, mas comparado com os melhores, ele 

possui o menor salário médio, o mais baixo IDH e PIB per capita. 

 A distribuição ponderada das avaliações encontram-se mostradas no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Distribuição ponderada das avaliações do IBEU 

Níveis D1 D2 D3 D4 D5 IBEU 

Péssimo 0 0 0 0 21 0 

Ruim 0 0 0 12 6 0 

Média 0 12 1 11 0 26 

Bom 1 14 26 3 0 1 

Ótimo 26 1 0 1 0 0 

Total 27 27 27 27 27 27 

Fonte: Autoria própria baseado no índice IBEU, 2016 (2021) 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Índice IBEU contribui para demonstrar a existência de desigualdades socioespaciais 

entre os Territórios de Identidade da Bahia, uma vez que proporciona um panorama da qualidade 

de vida de uma forma coletiva, identificando as segregações existentes nessas regiões, pois o 

resultado está relacionado com políticas públicas implementadas. 

Tendo em vista apenas a estrutura urbana de cada município e a correlata morfologia 

social, que de certa forma contribui para a verificação das suas diferenças relativas às 

dimensões, essa condição irá requerer dos entes públicos a elaboração de políticas públicas 

eficazes voltadas para assegurar o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população 

urbana, tendo como auxilio outros dados consolidados para consubstanciar as medidas 

reparadoras que venham a ser adotadas, pois o IBEU não esgota todas os parâmetros de 

cada dimensão mensurada. 

O Território de Identidade que apresentou o pior índice foi o Litoral Norte e Agreste 

Baiano, desta maneira demonstra a desigualdade entre os territórios e que necessitam de melhorias 

e implementação de políticas públicas voltadas para a redução da desigualdade socioeconômica. O 

melhor território foi o Médio Sudoeste da Bahia, entretanto essa condição não significa que não há 

necessidade de implantar políticas públicas, pois a gestão vai ter sempre de ser voltada para a 

manutenção do patamar bom ou a sua melhoria para um nível ótimo. 
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A Dimensão D5 apresenta os piores índices entre péssimo e ruim, o que requer 

intervenção dos entes públicos para a melhoria da infraestrutura relativas a iluminação que 

repercute na segurança da população; pavimentação que repercute no deslocamento e 

mobilidade urbana; a identificação dos logradouros irá contribuir para o recebimento de 

correspondência e o acesso de pessoas ao local; a construção de rampas de acesso irá assegurar 

mobilidade para as pessoas que possuem dificuldades de locomoção e também aos idosos. 

O município de Itabela é o que apresenta o pior desempenho entre todos os 

municípios da Bahia na dimensão D5, entretanto, em termos de classificação geral o 

município com pior desempenho é Pilão Arcado que se posiciona entre os 200 piores. 

Em suma, constata-se que a Bahia segue uma tendência nacional em que os melhores 

níveis e resultados não fazerem parte das regiões metropolitanas  

Ainda não se tem dados significativos recentes que possam consubstanciar os quão 

afetados os Territórios de Identidade foram no decorrer do período pandêmico, uma vez 

que, já apresentavam uma fragilidade quase uma década após sua formalização quando o 

IBEU foi  efetuado para os municípios em 2016, por conseguinte significa uma maior 

dificuldade de resiliência diante de um cenário mais caótico. Desta forma, o presente estudo 

dá início a trabalhos futuros que possam contribuir efetivamente para políticas de ação 

corretivas e reparadoras. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabendo-que a origem da Baixada Fluminense é oficializada no século XIX como um 

canal de comunicação entre as grandes capitais do sudeste Brasileiro é apenas no século XX 

que ela se desenvolve em função das malhas ferroviárias, atraindo a população mais pobre 

das áreas populares da capital e também de outras regiões do país agregando a sua imagem 

características de periferização. Oliveira e Rodrigues (2009).  

Não só pela comunicação ferroviária, os autores ratificam com a implementação da 

Via Dutra e da Avenida Brasil, facilitadoras ao acesso ao centro da cidade na qual nos permite 

observar um crescimento populacional nesta região consideravelmente, já que o valor de 

moradia era mais baixo e a mão-de-obra menos qualificada, todavia deixava a população a 

mercê de uma baixa qualidade de vida por ausência de saneamento básico e investimento 

público urbano.   

E mais, devido as grandes distâncias percorridas diariamente de um polo a outro, o 

crescimento desta mancha urbana caracteriza-se por cidades-dormitórios1 nas quais advertem 

a população local de conhecer melhor o local onde residem, seja pela história ou pelos 

atrativos de lazer e cultura nela dispostos.   

Por isso, uma das preocupações de Silva (2013, p. 61-62) é que quando estudamos a 

Baixada Fluminense muito iremos encontrar sobre depredação, violência urbana, pobreza, 

insalubridade, entre outros fatores características que a desqualifiquem, mesmo ela estando 

inclusa na região metropolitana do Rio de Janeiro. Contudo, hoje podemos descontruir esta 

imagem com novos significados. 

Se antes já era um adjetivo equivocado, hoje, denominar esta região como cidade-

dormitório não é mais prático, visto a o crescimento industrial e comercial na cidade e 

também pela influência da agricultura; e, ainda que Nova Iguaçu e Duque de Caxias sejam as 

cidades centrais da Baixada, são treze os distritos ou municípios que compõem toda esta 

região, e nela podemos observar: variedades em atrativos naturais, históricos, geológicos 

entre outros que compõem o patrimônio cultural da Baixada Fluminense.  

Por isso cabe a este artigo apresentar os atrativos que compõem o patrimônio local, 

em foco aos de bem natural que comportam não apenas pelo viés paisagístico, mas também 

pelo aprendizado, que consequentemente nos leva a conscientização. Serão apresentados os 

atrativos naturais por municípios, mas também aferir que os atrativos turísticos não são e 

 
1 Diz-se por cidade-dormitório “cidade cujos habitantes saem, na maioria, para trabalhar em outra cidade, voltando apenas 
para dormir”. (MIGLIORANZA, 2005, p. 3) 
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nem podem ser apenas de desfrute para turistas, antes deles, nós enquanto comunidade local 

precisamos desfrutar e cuidar dos mesmos. 

 

O PATRIMÔNIO NATURAL  

 

Pelegrini (2006, p. 127) nos diz que “à medida que o cidadão se percebe como parte 

integrante de seu entorno, tende a elevar sua autoestima e a valorizar sua identidade cultural”, 

e pensar que a interação homem e natureza é um viés não exclusivo de valorizar uma cultura, 

mas também por pensar que tal “interação gera frutos de sustentabilidade, conservação e 

preservação e possibilitar-se-á que gerações futuras possam entender que é preciso cuidar 

mais do seu habitat natural”, como discorre Oliveira e Fogaça (2021, p. 4) é gerindo os 

espaços territoriais que podemos compreender o ambiente onde vivemos e o porquê 

devemos dele cuidar.  

Nesse sentido, ao buscar os estudos de Maximiano (2002), não só do que compõe o 

meio ambiente se trata o patrimônio cultural natural, mas também do que a interação 

socioambiental pode aferir seja pela memória ou pelo valor de conscientização. 

No Brasil, a carta magna, representada pela Constituição Federal de 1988 amplia a 

noção do conceito de Patrimônio Cultural. A partir de seu artigo 216, que define os bens que 

o compõem, seja de natureza material ou imaterial, soma-se a estes bens os de valor ecológico 

e natural. (BRASIL. Constituição Federal de 1988. Seção II, Artigo 216). 

Na antiga Constituição Federal Brasileira, de 1937 (BRASIL, 1937, s.p), no artigo 

134, era destacado que “os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as 

paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza” gozariam “... da proteção e 

dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios”. 

A nível mundial fora em Paris, no ano de 1972, em específico, na Convenção sobre 

a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural aprovada pela UNESCO2, discutiu-

se, a inserção do “natural” como componente do patrimônio cultural, e desde então ficara 

definido por patrimônio cultural natural: 

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista estético 

ou científico; As formações geológicas e fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas que 

constituam o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas e que tenham valor universal 

excepcional do ponto de vista estético ou científico; Os lugares notáveis naturais ou as zonas 

naturais estritamente delimitadas, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista 

da ciência, da conservação ou da beleza natural (UNESCO, 1972, p.2).  

Todavia aqui no Rio de Janeiro, “o patrimônio natural é um assunto ainda pouco 

explorado, visto que raras foram às declarações para estes bens no âmbito do órgão 

responsável pela salvaguarda do patrimônio cultural no estado”. Oliveira e Fogaça (2021, p. 

5) O Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC) responsável pelo tombamento e 

 
2 Conferência Geral, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Maiores 
informações em: https://en.unesco.org/. 

https://en.unesco.org/
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proteção do patrimônio local reconhece como patrimônio natural apenas a Serra do Mar, 

que é uma cobertura florestal tropical, tombada desde 1991, que passa por trinta e oito 

municípios do estado e o Reservatório de Rio d’Ouro, em Nova Iguaçu, tombado em 1989, 

vide figura 1 (INEPAC, 2020). 

 

FIGURA 1 

 
 

 

Pereira (2018, p.47) diz que para o tombamento destas áreas, “observou-se um 

predomínio do cênico-paisagístico, seguido pelo valor histórico, somando 69% dos valores 

atribuídos na identificação do patrimônio natural”. Recentemente, em 2019, fora tombado o rio 

Carioca como patrimônio cultural pelo mesmo órgão3, o qual é hoje o primeiro curso d’água 

urbano tombado no país. E fora apenas por tal reconhecimento que podemos observar a 

participação social como principal interessada em proteger o bem. Em uma reportagem do jornal 

O Globo de janeiro de 2019, uma moradora do bairro Cosme Velho declara que fora preciso o 

rio ser tombado para que a comunidade entendesse sua importância.   

Por isso, independente de reconhecimento e/ou tombamento é importante inserir a 

comunidade, visto que “ainda há muito que se avançar  na compreensão  do  natural como  

um  patrimônio  diretamente  relacionado  ao  modo  de  vida  e  de  reprodução  da  

sociedade.” Igualmente porque reconhecer tais áreas como patrimônio cultural natural “é 

instrumento  imprescindível  para  proteger  uma  unidade  de  conservação,  ou  outro  

ambiente natural,  dos  impactos  que  os  visitantes e demais  usuários  (não  moradores  do  

entorno) podem ocasionar.” Oliveira e Fogaça (2021, p. 5-6). 

 
3 “O simbolismo do Rio Carioca como patrimônio da cidade vai além da herança do gentílico. Inicialmente fonte de recursos 
dos índios Tamoios, ele motivou a construção dos Arcos da Lapa, caminho para encher os chafarizes da cidade, incluindo 
o Chafariz da Carioca, hoje Largo, entre 1700 e 1800” (O GLOBO, 2019). 
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 E por isso, antes de apresentarmos o conjunto que compõe o patrimônio natural 

local, precisamos compreender a origem desta mancha urbana e quem nela habita.  

 

A BAIXADA FLUMINENSE 

 

Localizada nos arredores da capital Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense “é uma 

microrregião que surge a partir do ano de 1826, iniciando-se pela grande Iguaçu e que hoje é 

desmembrada em treze municípios independentes”. Oliveira e Fogaça (2021, p. 2). 

Muitos fatores contribuíram para o crescimento desta malha urbana, como a 

produção agrícola e cafeeira, as primeiras linhas férreas e o fato de ser um canal de 

comunicação entre as grandes cidades Rio de Janeiro, São Paulo e também as Minas Gerais, 

como aponta Figuerêdo (2004).  

Este crescimento acelerado proporcionou a vinda dos mais desafortunados que ainda 

dependiam de se locomover para a grande metrópole para o trabalho, utilizando a via férrea 

e as vias principais de ligamento como a Via Dutra, a Rodovia Washington Luís e a Avenida 

Brasil, que acabou veiculando a imagem de que a Baixada Fluminense era composta por 

cidades-dormitórios como descreve Silva (2013). 

De acordo com Senra e Andrade (2017), a Baixada Fluminense, assumiu um 

posicionamento negativo perante a comunidade local e do entorno e também pela mídia que 

a consagra por distritos de insalubridade, violência, corrupção e pobreza. 

Hoje, de acordo com dados do IBGE (2020) referentes aos treze municípios da 

Baixada Fluminense, sendo eles: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, 

Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti 

e Seropédica, a população corresponde a 3.908.510 pessoas, equivalentes a aproximados 

22,5%4 da população total do Estado do Rio de Janeiro.  

Conforme os dados do SEBRAE (2016), os indicadores econômicos são inferiores se 

comparados com os do Estado, ainda que exista uma pequena parcela de classe média e classe 

média alta nos grandes centros urbanos como Nova Iguaçu e Duque de Caxias, as populações das 

regiões vistas como rurais, como em Japeri e Queimados, tendem a viver em extrema pobreza. 

Por isso, ainda que exista algo positivo a ser destacado pela história, pelo patrimônio, 

por seus atrativos os pontos fracos e as ameaças tornam a Baixada como um espaço 

ameaçador que faz com que o cidadão, ali residente, não queira se vincular e defender seu 

pertencimento para com o seu local de moradia, já que o morador precisa deslocar-se para 

outros polos para trabalhar e/ou ter acesso ao lazer.   

  

O POVO DA BAIXADA FLUMINENSE 

 

 Como descreve a história que dá origem a Baixada Fluminense, podemos averiguar 

um povo misto de diferentes origens étnicas, classe econômica e vulnerabilidade social, 

 
4 Cálculo feito pelo autor do texto ao somar as populações das cidades em razão da população total do Estado dispostos 
pelo IBGE(2020). 
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principalmente se compararmos as discrepâncias entre as regiões rurais e urbanas. Hobsbawn 

(1990, p. 28) nos diz que “a coletividade de pessoas que têm a mesma origem étnica, e, em 

geral, falam a mesma língua possuem uma tradição comum”, esta seria uma das definições 

usadas por ele para definir uma nação, mas no contexto vemos que nem pelas origens étnicas 

ou pela língua estaríamos agrupando e/ou assumindo um valor único cultural a este povo, já 

que índios e escravos fugidos partem não só de cultura, mas de línguas distintas também.  

Mesmo que esta não seja a realidade aplicada no cenário atual, a diversidade cultural 

na Baixada ainda imprime o multiculturalismo identitário, coberto por minorias econômicas, 

étnicas e vulneráveis, como antes dito.  

Se Meneses et al. (2006, p. 39) nos diz que “o principal sujeito da cultura é o habitante 

local” e se neste contexto geográfico estamos lidando com um ideal multiculturalista, se 

centrarmos o cidadão local, o intuito não deveria ser o de estarmos valorizando ou 

depreciando uma cultura sobre a outra, do contrário, se o nosso cenário consiste de culturas 

distintas, estudá-las, em equidade, poderia nos aferir uma nova identidade cultural, plural e 

distinta, que conforme os estudos de Hall (2006) nos auxiliam estudar estas diferenças de 

maneira a qual não necessitassem passar por um processo de segregação, mas sim por 

fortalecer uma nova identidade composta por um povo misto que não é exclusivo ao 

contexto Baixada Fluminense, mas o de todo o país já que o que enriquece a originalidade 

do nosso povo são nossas raízes híbridas que só os nativos poderiam destacar.  

 Em contraponto sabemos que a realidade ainda é discrepante e se como diz Meneses 

et al. (2006, p 70) “sem práticas sociais, não há sentidos sociais”, não cabe a população desta 

região esperar que os grupos estrangeiros tomem medidas que nos reconheçam como povo, 

mas depende de nós para o preservar e o conservar desta história e cultura, que por muitos 

de nós, vide análise de senso comum, é desconhecida e desinteressante.  

E, se conforme as palavras de Hobsbawm (1990) a nação possibilita a sociedade 

encontrar sentido a vida, em perspectivas de desenvolvimento, no mínimo, nos cabe estudar 

para que possivelmente encontremos este sentido, já que politicamente, somos distritos 

independentes da grande metrópole e que se não for por nosso intermédio, tendemos ao 

abandono que antes já era previsto na história como pelo processo de favelização em outras 

regiões da cidade do Rio de Janeiro, com condições, às vezes de maior insalubridade, mas 

que facilitem o acesso do povo a melhores oportunidades de emprego sabendo que o mesmo, 

em sua maioria, disponha de pouco estudo e/ou acesso a cultura, vide Sebrae (2016). 

  

INTERAÇÃO SOCIAL E COLETIVA 

 

“Ali mesmo, onde moro, frequentemente não sei onde estou.” Milton Santos (1994, 

p.6) e se eu não o reconheço ou ao menos, me interesso, por que cuidar de um espaço que 

nem eu mesmo o reconheço?   

Ainda que a história da Baixada Fluminense seja pouco explorada por seus habitantes 

locais e como antes descrito sem grande valor para os mesmos, a autora Márcia Chuva (2012) 

nos diz que um dos meios de se preservar a história é analisar a cultura, pois sua diversidade 
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amplia o nosso olhar sobre o tema e nos permite enxergar novos contextos sociais, como o 

explorar de manifestações folclóricas e populares. 

Por exemplo, as festas tradicionais de emancipação dos municípios, as festas dos 

padroeiros, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa do aipim, a festa do milho e 

outras que não só permitem aproximação e contato entre os seus, mas também por atrair os 

de fora e por representar uma viabilidade econômica na venda de produtos locais por famílias 

de baixa renda que encontram nestes eventos, uma oportunidade de sustento. 

Mesmo que o intuito destas festas seja diferente, tais celebrações enaltecem a 

singularidade de uma história que determinados grupos expõem em singularidade, afinal esta 

identidade “seria uma síntese de diferentes costumes e formas de expressão.” Chuva (2012, 

p. 154). 

Diversos historiadores nos diriam que há uma grande diferença entre história e 

memória e um componente para esta discussão é o sentimento de pertencimento que se 

analisarmos no nosso objeto de estudo, não há, por isso ainda que os eventos tradicionais 

locais signifiquem algo para a riqueza de nossa história enquanto Baixada, hoje não mais a 

estudamos nas escolas, pouco nos é informado como a história das laranjas e do café são 

importantes e inclusive o porquê ainda serem uma marca de representatividade. 

E se consequentemente o nosso objetivo aqui é apresentar uma imagem positiva que 

a Baixada Fluminense possa imprimir e querer incluir a população para tal feito, podemos 

dispor da natureza como um espaço comum para troca de aprendizado, para o lazer e esporte 

e principalmente para cuidar de um espaço deveras rico como este que não pode ser 

desamparado que sem mais delongas serão descritos a seguir. A natureza continua a existir 

sem a intervenção humana, todavia “não há relação homem-natureza que não seja o 

resultado, a tradução, no espaço, das relações sociais.” (CRUZ, 1998, p.12) 

 

O PATRIMÔNIO NATURAL DA BAIXADA FLUMINENSE 

 

Dos 37% de território verde conservado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

um terço aproximado encontra-se na Baixada Fluminense, vide Richter et al. (2019). E 

conforme destaca o Almanaque da Baixada Fluminense de 2013 podemos apresentar alguns 

destes atrativos naturais. 

Só em Nova Iguaçu 69% do território é composto por áreas protegidas dentre as 

unidades de conservação, como descreve Queiroz (2018, p. 72), sendo elas: a Reserva 

Biológica do Tinguá, o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu - ainda que sua entrada 

principal seja pelo município de Mesquita é de gestão da prefeitura iguaçuana -, a Serra da 

Maxambomba que dispõe de esportes radicais no implemento de um turismo alternativo e 

que hoje é anexa ao parque natural, ainda o Reservatório do Rio D’ouro, a APA do Rio 

Guandu (figura 2) que por interesse da prefeitura em breve assumirá a posição de parque e 

também a APA Morro Agudo.  
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FIGURA 2 

Fonte: INEA5 

 

Em Duque de Caxias podemos destacar o Parque Natural Municipal da Taquara e o 

Parque Municipal da Caixa D’água, que contemplam um rico ambiente de Mata Atlântica. 

(Magalhães et al., 2013,  p. 74).  

Em Magé temos o Caminho do Ouro repleto de trilhas de cachoeiras. Ele é anexo a 

Serra dos Órgãos que dispõe não só de espaços de contemplação de atrativos naturais, mas 

também de história por ser um caminho de escravos para transporte de ouro entre Rio e as 

Minas Gerais, também as Ruínas do Engenho Fazenda Pau Grande que nos dispõe da Mata 

Atlântica a céu aberto e de um cenário histórico de valor cultural (Magalhães et al., 2013, p. 

79). 

Em Guapimirim temos uma parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO) que desde 1939 dispõe a comunidade e aos turistas um espaço para o turismo 

alternativo como as atividades de montanhismo dentro da Mata Atlântica, nele também 

podemos encontrar o Museu Von Martins que é “uma homenagem ao botânico e naturalista 

alemão” de mesmo nome que também serve para um espaço de cursos e palestras; O Poço 

Verde (figura 36) “o principal atrativo natural” do PARNASO “que é um conjunto de 

cachoeiras, corredeiras, poços artificiais e naturais do Rio Soberbo.” Ainda contamos com a 

Trilha Ecológica Estrada das Corujas que liga Guapimirim a Magé e é conhecido como um 

espaço para prática de mountain bike; o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que é “uma 

referência internacional em conservação da fauna primatológica” e por último, mas não 

menos importante a APA Guapi-Guapiaçu que conta com mais de quinze mil hectares 

(Magalhães et al., 2013,  p. 83-84).  

 

 

 

 

 
5APA do Rio Guandu. Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-as-unidades-de-
conservacao/apa-do-rio-guandu/. Acesso em: abril de 2021. 
6Poço Verde. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/644718502890209655/?send=true. Acesso em: abril de 2021. 

http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-as-unidades-de-conservacao/apa-do-rio-guandu/
http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/conheca-as-unidades-de-conservacao/apa-do-rio-guandu/
https://br.pinterest.com/pin/644718502890209655/?send=true


287 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

FIGURA 3 

 
 

Em Itaguaí temos o Porto de Itaguaí (figura 4) sediado na Baía de Sepetiba que é uma 

área litorânea cercada pela Mata Atlântica e de manguezais que dispõe de trilhas e atrativos 

para o nado e para a pesca o qual também é um canal de comunicação à região da Costa 

Verde. (Magalhães et al., 2013, p. 88). 

 

FIGURA 4 

 
Fonte: Portos e Navios, 20207. 

 

Em Seropédica, a Floresta Nacional Mário Xavier (figura 5) “abriga em seus limites 

o fragmento florestal nativo mais significativo do município”; a sede da Universidade Federal 

 
7 Porto de Itaguaí. Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/porto-de-itaguai-e-
autorizado-a-receber-navios-new-panamax-de-367-metros. Acesso em: abril de 2021. 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/porto-de-itaguai-e-autorizado-a-receber-navios-new-panamax-de-367-metros
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/porto-de-itaguai-e-autorizado-a-receber-navios-new-panamax-de-367-metros
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Rural do Rio de Janeiro e a EMBRAPA Agrobiologia que disponibiliza de projetos 

educativos aos estudantes da Universidade e da comunidade sobre a educação ambiental 

compõem o acervo de atrativos. (Magalhães et al., 2013, p. 93) 

 

FIGURA 5 

 
Fonte: Vicon SAGA8 

 

E em Paracambi temos o Instituto Ambiental 5° elemento que é uma organização 

não lucrativa que busca conectar o ser humano a natureza através de projetos culturais e 

sociais de educação ambiental para toda a comunidade local e do entorno. (Magalhães et al., 

2013, p. 98) 

 Hoje há um acervo maior de atrativos naturais dispostos na Baixada Fluminense, 

inclusive nos municípios que não destacamos, porém ainda há pouco registro documental 

sobre os mesmos, mas além de apresentar os atrativos naturais que compõem o patrimônio 

natural local desta zona busca-se resgatar uma imagem positivista, para que a comunidade se 

insira e se interesse por seu local de moradia, sempre lembrando que antes de planejar e 

divulgar os atrativos para os externos precisamos ressignificá-los para nós mesmos enquanto 

cidadãos locais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em suma, o objetivo deste trabalho não é apenas de apresentar ou documentar os 

atrativos que compõem o patrimônio cultural natural da Baixada Fluminense como antes 

dito, mas também poder dizer que há uma história positiva que precisa ser contada. Que 

 
8 Flona Mario Xavier. Disponível em: https://www.viconsaga.com.br/flonamarioxavier. Acesso em: abril de 2021. 



289 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

possamos entender as necessidades do local onde vivemos precisamos nos sentir inseridos 

para com o seu desenvolvimento turístico, mas também social. 

Chega de dizer que a Baixada é ruim e que nada de bom há, pois como vimos há 

muita coisa boa como as descritas acima para conhecer e desfrutar, e como Gonçalves (2003, 

p. 27) nos diz “o patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas” o que ratifica a 

mensagem de Magalhães et al. (2013, p. 24) “o passado, portanto, fornece, no presente, 

elementos para a valorização e significação do espaço do morador da Baixada”.  

Mas por que preservar um espaço se nem o reconheço como meu? Se nós evocamos 

negatividade o produto da equação será negativo, mas se apreciamos e desfrutamos seja para 

lazer, educação ou conscientização, divulgamos o lado positivo que como vimos existe e que 

pode ser melhor explorado e consequentemente ampliado ao estrangeiro.  

E se quisermos pensar em ter uma qualidade de vida, é necessário rever nosso 

comportamento e concepção quanto ao meio ambiente, nem que por benefício próprio, é 

importante pensarmos em maneiras de ocupar o nosso espaço de maneira menos agressiva 

e mais harmoniosa (RIBEIRO e CAVASAN, 2013). 

 Queiroz (2018) nos disponibiliza uma tese com diversos projetos de inserção da 

comunidade para a conscientização ambiental só na cidade de Nova Iguaçu que poderiam 

ser mobilizados por toda a região da Baixada Fluminense, mas como antes dito, para que a 

mesma se interesse precisamos saber como inseri-la, pois desfrutar de uma área natural, 

principalmente se for uma unidade de conservação, sem se preocupar com os impactos que 

a visita pode ocasionar é desmerecer todo um trabalho.  

Todavia, se entendo a necessidade de protegê-lo e preservá-lo, não só apenas um 

grupo em específico poderá usufruir do espaço, deixando a nosso dispor uma imagem 

positiva sobre toda esta malha que sobressaia à negativa, para a comunidade, e que 

consequentemente nos guie para a boa conduta do turismo responsável. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem é um ser situado no tempo e no espaço, inserido num contexto político, 

econômico e social, desafiado constantemente pela realidade e a cada desafio deve responder 

de maneira original. Não há receitas ou modelos de respostas. A  resposta que o homem dá 

a cada desafio não só modifica a realidade como também a si próprio. Nessa tarefa, situa-se 

com outros seres humanos nos diferentes horizontes da cultura, somente possível de ser 

realizado por linguagens específicas que fazem circular os sentidos. As linguagens expressam 

significados, produtos culturais e históricos, gerando comunicação. O patrimônio simbólico 

do homem contém uma herança cultural registrada de diferentes maneiras, entre elas a 

escrita, que faz da leitura uma via de acesso a essa herança, revelando-se como uma das 

maneiras de o  homem situar-se no e pelo mundo a fim de dinamizá-lo.  

A leitura é um dos meios de o indivíduo manter-se informado e aprender em todas 

as esferas do interesse humano. A palavra escrita tem características que a distinguem de 

outros meios de informação audiovisual, por sua flexibilidade e capacidade de transmissão 

de grande quantidade de informações, de estimular a imaginação e, especialmente, de ser 

controlada pelo leitor, sujeito ativo que processa o texto1 por meio de suas habilidades de 

raciocínio, conhecimentos, experiências e esquemas prévios (SOLÉ,1998).  

Diferentes estudos mostram que alunos têm dificuldades em aprender, por meio de 

textos escritos, isto é, não possuem uma posição de coautores na construção de 

conhecimentos. Supõe-se que, provavelmente, seja decorrente do processo de escolarização 

que desenvolveu e incentivou, nesses alunos, procedimentos menos adequados, como a 

crença de que apenas a leitura detalhada e a releitura possibilitam apreensão do significado; 

a visão de que existe apenas uma leitura possível para cada texto, entre outros aspectos. 

Dados do Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF (BRASIL, 2018) evidenciam 

que três em cada 10 brasileiros na faixa de 15 a 64 anos são considerados analfabetos 

 
1 “O termo texto pode ser tomado em duas acepções: texto em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da 
capacidade textual do ser humano (uma música, um filme, uma escultura, um poema etc.), isto é, qualquer tipo de 
comunicação realizado através de um sistema de signos. Em se tratando de linguagem verbal, temos o discurso, atividade 
comunicativa de um falante, numa situação de comunicação dada, englobando o conjunto de enunciados produzidos pelo 
locutor (ou por este e seu interlocutor, no caso do diálogo) e o evento de sua enunciação. O discurso é manifestado, 
linguisticamente, por meio de textos (em sentido estrito).  
Neste sentido, o texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que forma todo um significativo, 
independentemente de sua extensão. Trata-se, pois, de uma unidade de sentido, de um contínuo comunicativo contextual 
que se caracteriza por conjunto de relações responsáveis pela tessitura do texto – os fatores de textualidade” (FÁVERO; 
KOCH, 1983, p. 25).  
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funcionais, pois apresentam limitações para fazer uso da leitura, da escrita e da matemática 

em atividades cotidianas. Isso inclui, por exemplo, reconhecer informações em um cartaz ou 

fazer operações aritméticas simples.  

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, tradução de Programme for 

International Student Assessment (PISA), é uma avaliação comparada aplicada de forma 

amostral a estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 

escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Sua finalidade é apresentar indicadores 

educacionais nas áreas de leitura, matemática e ciências, que possam ser comparados entre 

países, mostrando a eficiência dos sistemas nacionais.  O Pisa é realizado pela Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com coordenação nacional em 

cada país participante. No Brasil, essa coordenação cabe ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

A edição 2018 do Pisa, divulgada mundialmente em dezembro 2019, revela que 

68,1% dos estudantes brasileiros, com 15 anos de idade, não apresentam nível básico de 

matemática, o mínimo para o exercício pleno da cidadania. Em ciências, o número chega a 

55% e, em leitura, 50%. Os índices estão estagnados desde 2009 (BRASIL/INEP, 2018). 

São resultados que impedem e excluem boa parte de nossas crianças e jovens de 

participar ativamente da sociedade que privilegia a educação formal, comprometendo o 

desempenho frente às demandas do mundo do trabalho e da participação cidadã.   

Gimeno Sacristán (2007, p. 92) expressa que o valor que é dado à leitura na vida das 

pessoas para participarem da sociedade é condição de cidadania e inclusão social, pois ler ou 

não ler, ler muito ou pouco são aspectos que, em nossa hierarquia de valores, distinguem as 

pessoas e a sociedade.  

O professor, independentemente da disciplina e do nível de ensino em que lecione, 

é corresponsável pelo ensino da leitura, cabendo-lhe conscientizar o aluno que ler é atividade 

de busca em que se trabalha o texto e transforma a informação em conhecimento.  

O papel do professor no diálogo leitor-texto-autor é o de provocador ou 

incentivador, no sentido de tornar o aluno sujeito do ato de ler (FREIRE, 2006), 

disponibilizando estratégias para não só jogar com as possibilidades de previsão e 

confirmação de hipóteses, como também de realizar diferentes tipos de leitura em diferentes 

tipos de texto. 

 

SOBRE A LEITURA 

 

Ler é, antes de tudo, compreender os significados mediatizados ou fixados pelo texto. 

Compreender é apreender sentidos2 possíveis que se registram por meio de marcas 

linguísticas, que possibilitam uma decodificação adequada. A compreensão é um processo 

dinâmico de interação e criação, em que o leitor faz uso de suas habilidades de raciocínio e 

 
2 Para Beaugrande e Dressler (1981, p. 85), o significado é a capacidade potencial, virtual de uma expressão linguística de 
representar ou transmitir conhecimentos e o sentido é a realização atual desse conhecimento por expressões inseridas num 
todo determinado. 
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explora, articuladamente, o conjunto de seus conhecimentos prévios, para, interagindo com 

as pistas fornecidas pelo texto, construir seu sentido global. O significado que o texto tem 

para o leitor não é de tradução ou réplica do significado que o autor lhe quis dar, mas uma 

construção que envolve o texto, com seu conteúdo e forma, e o leitor com suas finalidades, 

objetivos e conhecimentos prévios. 

Segundo Fávero (1985), Kleiman (2002) e Koch e Elias (2006), a leitura na escola, de 

forma geral, tem estado muito mais ligada a significações linguísticas do que ao sentido, 

privilegiando a percepção verbal em detrimento da apreensão do sentido, o que caracteriza 

uma visão estruturalista da linguagem. 

Com o desenvolvimento dos estudos psicolinguísticos, houve grande interesse pelo 

contexto linguístico das orações, pois procurou-se saber quais elementos desse contexto 

davam pistas que permitissem ao leitor realizar predições e resolver ambiguidades. Esse fato 

fez com que diferentes linguistas se voltassem para os trabalhos desenvolvidos pelos 

filósofos da linguagem e buscassem, na ótica interativa da leitura e na psicologia educacional, 

respostas para o esclarecimento da questão. 

Koch e Elias (2006) revelam que a concepção que se tem de leitura determina a 

maneira de se ler. Quando o foco da leitura está centrado no autor, o texto é um produto do 

pensamento, das ideias do autor, cabendo ao leitor apenas captar as intenções do produtor. 

Quando o foco da leitura está no texto, codificado por um emissor, cabe ao leitor apenas 

decodificar o produto (texto) de maneira linear; o sentido está nas palavras e na estrutura do 

texto. No entanto, quando o foco da leitura está na interação entre autor-texto-leitor, o 

sentido da situação de comunicação dada engloba o conjunto de enunciados produzidos pelo 

locutor ou por este e seu interlocutor, no caso do diálogo e o evento de sua enunciação. O 

texto é construído na interação. A leitura é uma atividade interativa e complexa de produção 

de sentidos, que se realiza com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual 

e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes 

no interior do evento comunicativo. 

Segundo Goodman (1982, p. 41 e 1987, p.18), o processo receptivo nas línguas 

naturais é constituído por processos cíclicos de estratégias de amostragem, predição, 

testagem e confirmação. Podemos pensar a leitura como sendo composta de quatro ciclos, 

começando com um ciclo ótico que passa a um ciclo perceptual, depois a um gramatical e 

finalmente termina com o ciclo do sentido. À medida que a leitura progride, segue-se uma 

série de ciclos, de tal modo que cada um segue e precede outro, até que a leitura tenha 

chegado ao final. O leitor está sempre voltado para obter sentido no texto. A atenção está 

focalizada no sentido, e tudo o que há além disso (tal como letras, palavras ou gramática) 

apenas recebe atenção plena quando o leitor encontra dificuldade na obtenção do sentido. 

Cada ciclo é uma sondagem e pode não ser completado se o leitor for diretamente ao 

encontro do sentido. Essas estratégias fornecem ao leitor, por meio do uso mínimo de 

informações disponíveis, as predições mais confiáveis. A leitura é definida pelo autor como 

“um jogo psicolinguístico de adivinhação” (GOODMAN, 1982), articuladora de 

pensamento e linguagem.  
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Para Smith (1989, 1999), uma habilidade essencial para a leitura é depender o menos 

possível dos olhos; é lógico que os olhos têm um papel importante na leitura, pois é por meio 

deles que a informação chega ao cérebro – “informação visual”. Porém, essa informação não 

é suficiente para que haja a compreensão da leitura; outras “informações não visuais” são 

necessárias, por exemplo: conhecimento, por parte do leitor, sobre o assunto, conhecimento 

da linguagem em que foi escrito o texto, conhecimento da estrutura dos textos, habilidade 

leitora geral etc. O cérebro vê, os olhos simplesmente olham, geralmente sob a orientação 

do cérebro. O que vemos é a interpretação, no cérebro, do acúmulo de impulsos nervosos 

que nos foram enviados pelos olhos. 

No cérebro está o mundo intrincadamente organizado e internamente consistente, 

construído como resultado da experiência e da cultura vivida pelo ser humano. Mundo 

integrado em um todo coerente como resultado de uma permanente aprendizagem. Para o 

referido autor, possuímos uma teoria sobre como é o mundo, teoria essa que é a base de 

todas as nossas percepções, raiz de todo o aprendizado, fonte de esperanças, raciocínio e 

criatividade. A teoria de mundo é a fonte do entendimento ou da compreensão. Esta, por 

sua vez, é a base da leitura e do aprendizado, pois é geradora de sentidos: pode ser 

considerada o fator que relaciona os aspectos do mundo à nossa volta às intenções, 

conhecimentos e expectativas que já possuímos em nossas mentes. O aprendizado pode ser 

considerado como a modificação do que já sabemos, como uma consequência de nossas 

interações com o mundo que nos rodeia. A compreensão e o aprendizado são, 

fundamentalmente, a mesma coisa, relacionando o novo ao material já conhecido.  

As propostas acima expostas consideram a leitura como uma atividade 

essencialmente construtiva, pois, ao lermos um texto, a única coisa fora da mente do leitor 

são as formas gráficas numa página; as palavras que são comunicadas por objetos visuais; as 

frases e sentenças em que se organizam, e o significado, que são resultados de complexos 

processos psicológicos na mente do leitor. É essa interação das pistas visuais com o 

conhecimento armazenado na memória que possibilita antever ou predizer o que um leitor 

maduro irá encontrar no texto, cuja estratégia de adivinhação é fundamental numa leitura 

significativa. A possibilidade de antecipar o que poderá acontecer no desenrolar da leitura de 

um texto escrito ocorre graças à previsão, que é a eliminação antecipada de alternativas 

improváveis. É uma espécie de adivinhação que ocorre em um contexto provável e 

compatível com a teoria de mundo do leitor, pois, à medida que vamos lendo, vamos criando 

expectativas sobre o que iremos ler em seguida. Se nossas previsões forem se confirmando, 

estamos compreendendo o texto, ou seja, estamos atribuindo sentido à leitura. Isso nos leva 

a crer que fazer previsão é fazer perguntas ao texto e a compreensão é responder a essas 

perguntas. 

 

ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA 

 

A compreensão de textos é uma atividade complexa e envolve múltiplos processos 

cognitivos; um conjunto de atividades, recursos e estratégias mentais próprias do ato de 

compreender. A compreensão é, assim, um esforço para construir o sentido do texto, 
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buscando-lhe coerência. Não podemos ensinar a compreensão nem o processo cognitivo. 

Nosso papel, o de professor, é o de criar oportunidades que permitam o desenvolvimento 

desse processo.  Muitas das dificuldades que o aluno apresenta em depreender o sentido do 

texto são tão fortes que o impedem de compreendê-lo. Cabe ao professor, pela sua ação, em 

termos de procedimentos e estratégias, mediar a situação.  

Por estratégias, entendemos o que Duffy e Rohler (1987) e Solé (1998) propõem: o 

desenvolvimento de planos flexíveis que considerem a natureza do texto, de forma a garantir 

o conhecimento do todo, além de ativar no aluno conhecimentos prévios sobre o assunto, 

estabelecer hipóteses etc. Nesse sentido, a utilização de estratégias está intimamente 

relacionada ao uso em maior ou menor grau da consciência que o leitor tem das estratégias 

que utiliza ao ler.  

Numa perspectiva interativa da leitura, quando se possui uma razoável habilidade 

para a decodificação,  a compreensão do que se lê é produto de três condições:  

✓ clareza e coerência do conteúdo dos textos e familiaridade e conhecimento da 

sua estrutura; 

✓  possibilidade de o leitor ter os conhecimentos adequados e necessários que 

vão lhe permitir a atribuição de significado ao conteúdo do texto; 

✓ estratégias que o leitor utiliza para intensificar a compreensão e a lembrança do 

que lê, assim como para detectar e compensar possíveis erros ou falhas de 

compreensão. 

Em Brown (1980), Kato (1992) e Solé (1998), vamos encontrar uma distinção: leitor 

maduro é aquele que usa de forma adequada e no momento apropriado os processamentos 

descendentes (top down) e o ascendente (bottom up). É o leitor para quem a escolha desses 

processos já é uma estratégia metacognitiva, isto é, o leitor tem controle consciente e ativo 

de seu comportamento.  

Por processamento descendente (top down) entendemos uma abordagem não linear 

que faz uso intensivo e dedutivo de informações não visuais e cuja direção é da macro para 

a microestrutura e da função para a forma.  

Por processamento ascendente (bottom up) entendemos uma abordagem que faz uso 

linear e indutivo das informações visuais, linguísticas, e sua abordagem é composicional, isto 

é, constrói o significado por meio da análise e síntese do significado das partes, utilizando-se 

de estratégias cognitivas e metacognitivas.  

Pensando em leitores proficientes, a utilização de determinadas estratégias ocorre de 

maneira automática. Somente quando surge algum aspecto novo, capaz de bloquear sua 

compreensão, é que há uma desautorização no processo de leitura e, nesse caso, o leitor age 

conscientemente, desacelerando seu processo de forma metacognitiva. Metagonição refere-

se, assim, ao conhecimento do leitor e ao controle que este tem de seu próprio conhecimento 

na atividade de leitura. 

Para Spiro (1980, p. 246), metacognição é o controle que o leitor tem dos diferentes 

processos cognitivos que permitem construir a relação de sentido do texto com o contexto, 

permitindo descobrir, inferir informações e significados por meio de estratégias cada vez 

mais flexíveis e originais. Para Baker e Brown (1984), o conhecimento monitorado é um dos 
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elementos que levam à metacognição, portanto, à compreensão do texto. Para eles, o 

professor, além de ativar os conhecimentos prévios dos alunos para interpretar as novas 

informações, explorar o contexto do texto, levantando hipóteses com o intuito de fazer 

previsões, deve estabelecer objetivos claros e explorar a superestrutura do texto, de forma a 

evidenciar possíveis macroestruturas e identificar as ideias importantes nas diferentes 

passagens. 

O texto caracteriza-se pelos fatores de textualidade:  contextualização (FÁVERO; 

KOCH, 1984), coesão, coerência, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, 

situacionalidade e intertextualidade (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981). São funções que 

o texto vai cumprindo como entidade atual, concreta e situacional, e não como um sistema 

abstrato.  

Selecionamos, dos diferentes fatores de textualidade, os contextualizadores e os de 

conexão-cognitiva (coerência). Os primeiros, por ancorarem o texto numa situação 

comunicativa, os segundos, por se referirem aos componentes do universo textual (conceitos, 

modelos cognitivos globais, superestrutura) que se unem numa configuração acessível e 

relevante aos usuários do texto – os professores e os alunos, na situação de ensino e 

aprendizagem. 

 

FATORES DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Esses fatores são classificados em dois grandes grupos: os contextualizadores 

propriamente ditos, que ajudam a colocar o texto na situação comunicativa, e os perspectivos, 

que têm a função de avançar numa perspectiva de interpretação possível, contextualizam o 

texto para o leitor, gerando expectativas. 

•  Contextualizadores: 

✓ Localização – é o local, cidade, país onde a obra foi publicada; 

✓ Data – é o mês e ano em que foi publicada a obra; 

✓ Assinatura – é quem escreve o texto, por exemplo: numa carta comercial, 

temos que observar quem a assina; 

✓ Elementos gráficos – é toda a estrutura do design e a organização do texto para 

a introdução do leitor no universo cultural. 

• Perspectivos: 

✓ Título do texto – revela a intenção do autor, decide e orienta a leitura, pois 

representa a base para uma primeira seleção entre as possibilidades de 

expectativas; o título tanto pode nortear como desnortear e criar falsas 

expectativas também; 

✓ Autor do texto – o fato de tomarmos conhecimento do autor, já nos leva a 

uma série de suposições, ativa expectativas e, por isso, muitas vezes, decide a 

leitura de um texto; 

✓ Início do texto – tem funções bem-marcadas, cria raios de dependência com 

um certo alcance. A primeira sentença do texto pode ser iniciada com palavras 

de qualquer categoria gramatical, tudo depende dos efeitos que se deseja obter. 
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FATORES DE CONEXÃO CONCEITUAL-COGNITIVA (COERÊNCIA) 

 

Os fatores de conexão conceitual cognitiva são os que dão conta do processamento 

cognitivo do texto e caracterizam-se por ser um nível de conexão conceitual e de estruturação 

do sentido. Para melhor compreendermos como se dá a relação conceitual-cognitiva ativada 

pelas expressões linguísticas que compõem os argumentos principais do texto, faz-se 

necessário saber dos processos que representam o conhecimento na memória.  

Analisando vários estudos realizados pela psicologia e psicolinguística, Kato (1986) e 

Smith (1989, 1999), entre outros, propõem a distinção de três níveis da memória: a memória 

temporária ou de curto termo, a memória operacional ou de médio termo e a memória 

permanente ou de longo termo. 

Memória temporária ou de curto termo é o nível imediato de identificação de 

sequência de números e palavras. Opera com formas superficiais e tem uma limitação 

quantitativa de armazenagem. Acredita-se que a capacidade média dessa memória seja de, 

aproximadamente, seis a sete itens de cada vez. 

Memória operacional ou de médio termo ou de trabalho é o nível onde ocorre a 

recodificação dos elementos armazenados na memória temporária. Neste processo, há uma 

abstração da forma que ocorre por meio da associação do seu conteúdo proposicional a uma 

informação prévia do indivíduo. É na memória operacional que os conceitos são ativados, 

não como formas superficiais, mas como unidades de sentido. 

Memória permanente ou de longo termo é o nível onde ocorre a armazenagem e a 

organização de nosso conhecimento de mundo. Este nível inclui, além do nosso 

conhecimento linguístico (regras gramaticais, léxico e instrução para seu uso), o 

conhecimento de fatos generalizados e de episódios particulares provenientes de nossa 

experiência. 

Assim, ao ler um texto, o leitor reconhece uma série de expressões linguísticas 

gramaticalmente dispostas na superfície textual. O que o leitor percebe são formas que 

devem ser interpretadas e retidas para que, no prosseguimento da leitura, possa ter seu 

sentido retomado. Com a memória de curto prazo, que tem uma capacidade muito limitada, 

só é possível neste nível integrar letras e palavras. A abstração da forma surge, portanto, 

como uma necessidade. A função da memória operacional é extrair da memória de longo 

termo as informações necessárias à abstração da forma superficial textual. O resultado dessa 

abstração é a ativação de conceitos, os quais por sua vez dependem da interpretação das 

expressões e relações da superfície, a partir de hipóteses baseadas em experiência anterior. 

Os conceitos ativados permitem o prosseguimento da leitura, fornecendo à percepção os 

dados necessários da consistência interna do texto. Os conhecimentos que determinam a 

produção do sentido e, consequentemente, a coerência textual, encontram-se armazenados 

na memória de longo termo, em estruturas cognitivas de diferentes níveis. 

Beaugrande e Dressler (1981) e Marcuschi (1983) adotaram a semântica 

procedimental (procedural semantics) como a mais adequada para o tratamento da coerência 

porque opera em dois níveis de aquisição de conhecimento: a razão e a experiência. A razão 

é o conhecimento dado pelas orações que organizam conhecimentos a respeito de situações, 
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eventos e fatos do mundo real, estabelecendo relações do tipo lógico como: generalizações, 

especificações, causalidade. A experiência é o conhecimento dado pelos fatos e convicções. 

A semântica procedimental é armazenada na memória por meio de determinados modelos 

globais, culturalmente determinados e construídos pela experiência. São trazidos à memória 

permanente no momento da interação verbal, a partir dos elementos presentes no texto. 

 

SUPERESTRUTURA TEXTUAL 

 

Pode ser caracterizada como um “molde” global do texto, e se compõe de categorias 

cujas possibilidades de combinação são convencionais, formando tipos de texto: narrativo, 

argumentativo. Por exemplo, o texto narrativo possui uma superestrutura, sequência de 

categorias próprias da narrativa (situação, complicação, resolução, avaliação e moral); da 

mesma forma ocorre com outros tipos de texto, o descritivo, o dissertativo etc. O 

conhecimento dessas formas facilita a generalização, a recordação, a reprodução das 

macroestruturas. A superestrutura textual define a ordem e as relações entre os fragmentos 

do texto, além de considerar os recursos retóricos e estilísticos, portanto, é um guia para a 

macroestrutura. 

 

Quadro 1 – Exemplificando: História da Cinderela 

SUPERESTRUTURA 

É o esquema 

convencionalizado que 

fornece a forma global do 

conteúdo do texto. 

CINDERELA MACROESTRUTURA 

Corresponde ao conteúdo 

global levado a cabo por uma 

sequência discursiva. 

     Situação Ir ao baile  

Complicação Não ter roupa 

apropriada 

 

Resolução Fada 

madrinha 

 

Avaliação   

Define a ordem e a relação 

entre seus fragmentos. É um 

guia para a macroestrutura. 

 Está na mente de cada leitor. 

Cada leitor e/ou autor 

representa para um mesmo 

texto, um conjunto possível de 

macroestruturas, pois cada 

leitor possui objetivos, 

conhecimentos prévios e 

interação com o texto os mais 

diferenciados. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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Não há superestrutura universal, mas superestruturas culturalmente dependentes. 

Por exemplo, na narrativa, o que conta, segundo cada cultura, é o estilo, os graus de descrição, 

a ordem, a perspectiva, o ponto de vista etc. que o leitor e/ou autor de uma determinada 

cultura consideram relevantes. É por isso que em muitas narrativas há a omissão explícita, 

por exemplo, das categorias de avaliação e moral. 

 

CONCEITOS 

 

São estruturas de natureza operacional, cuja principal finalidade é fornecer uma 

primeira etapa para a obtenção de coerência. Os conceitos ativados num texto não possuem 

componentes fixos, pré-existentes ao processo textual, mas resultam de um jogo de relações 

entre as expressões dispostas gramaticalmente na superfície textual, as informações prévias 

do leitor e o contexto em que estão sendo utilizados. 

Beaugrande e Dressler (1981, p. 95) apresentam uma tipologia não abrangente de 

distinção dos conceitos primários e dos conceitos secundários. Para os referidos autores, os 

conceitos primários funcionam como controles centrais, pontos de apoio para o 

processamento textual. Os conceitos secundários são ativados a partir das relações com os 

conceitos primários. 

Os conceitos, assim classificados, apresentam-se como estruturas cognitivas 

operacionais que funcionam como mediadores entre conhecimentos estabilizados no texto 

por expressões linguísticas e os conhecimentos prévios do leitor. 

 

MODELOS COGNITIVOS GLOBAIS 

 

As noções que constituem os modelos cognitivos globais, frame e esquema, são 

compartilhadas pela maior parte dos membros de uma determinada cultura. São estruturas 

cognitivas que organizam nosso conhecimento convencional de mundo em conjuntos bem 

integrados e intensamente utilizados na interação humana. 

 

✓  Frame (Moldura) 

A palavra frame pode ser traduzida para o português como moldura ou quadro. Contém 

o conhecimento diário sobre um conceito central, por exemplo: festa junina, reunião de pais 

na escola, vestibular, eleições etc.; seus componentes aparecem soltos sem qualquer ordem 

ou sequência lógico-temporal, mas estabilizada em tipos. Beaugrande (1980, p.168) afirma a 

importância dos frames no reconhecimento do desenvolvimento de tópicos de um texto. Um 

texto cujos tópicos sejam estranhos ao leitor criará dificuldades para ser processado, podendo 

mesmo ser rejeitado pela insuficiência de conhecimentos que não lhe permitem enquadrar 

os tópicos em um frame ou fazer associações com outros frames. 

 

✓ Esquemas 

São elementos ordenados numa progressão de modo que se pode estabelecer hipóteses 

sobre o que será mencionado e/ou feito. Ao contrário dos frames, os esquemas contêm 
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elementos interligados por uma relação temporal, causal, portanto, previsível, fixa e ordenada 

(RUMELHART, 1980,1984; FÁVERO, 1991). Nosso conhecimento de mundo está 

organizado em esquemas que podem ser confirmados ou negados.  

Os modelos cognitivos globais são hipóteses plausíveis para a representação do 

conhecimento na memória. As noções de frames e esquemas não são um fim em si mesmos, 

mas pontos de apoio para análise da coerência textual. Marcuschi (1985) e Smith (1989) 

afirmam que a memória não é repositória caótica de coisas e sim um instrumento estruturado 

com grande dinamismo e capaz de se reorganizar a todo momento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação docente é um permanente exercício de tomada de decisões e, para que haja 

coerência e eficácia nessas decisões, passos e prescrições de um método de ensino são de 

pouca valia quando não temos claro um entendimento da natureza do objeto – a leitura, e 

do processo através do qual se dá a sua aprendizagem e compreensão. Nosso propósito, por 

meio de pesquisa bibliográfica, foi sugerir aos professores que usam textos no processo de 

ensino e aprendizagem estratégias de leitura fundamentadas na ótica interativa da leitura: 

autor-texto-leitor. 

O professor deve ser um incentivador do aluno-leitor no sentido de torná-lo sujeito 

do ato de ler, produtor de sua própria leitura e agente de produção de conhecimento – ao 

ativar os conhecimentos prévios do aluno, estabelecer objetivos claros e explorar os fatores 

de textualidade.  

Estas estratégias permitem ao aluno, no momento da leitura, selecionar os aspectos 

mais relevantes do texto. Nessa tarefa o aluno faz predições, supõe a lógica de uma 

explicação, a estrutura de uma frase, o fim de uma história. A predição, aliada à seletividade 

durante a leitura, é economia de tempo e eficiência, uma vez que nenhum leitor pode 

trabalhar com muitas informações ao mesmo tempo. 

Ler a si e ao mundo, entender, reelaborar e expressar o texto, compará-lo com outros, 

conhecer o autor e sua obra e tantas outras estratégias podem contribuir para posicionar 

melhor o Brasil no lamentável ranking dos que não leem, leem pouco, não compreendem o 

que leem, o que reflete no baixíssimo nível de escolaridade da população. Cabe lembrar Bill 

Gates, o fundador da Microsoft: Meus filhos vão ler, quero que leiam. 
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A CIDADE, PELOS CAMINHOS DA MEMÓRIA 
 

Maria Inês Rauter Mancuso 

PPGS- UFSCar 

inesmancuso48@gmail.com 

 

Neste texto, busca-se, em especial a partir de memórias pessoais – muitas das quais 

resultado da relação com outras memórias - descrever a vida em Itirapina, pequena cidade 

do interior central do Estado de São Paulo, da década de 1950 até a década de 1960.  

As lembranças se referem basicamente à infância e à adolescência. Grande parte do 

relato preserva a primeira pessoa do singular, como uma forma de indicar que o que é dito é 

basicamente a partir da memória pessoal. É também a memória pessoal que solicita a 

investigação em outros estudos, a partir de questões que suscita. Não há assim, no texto que 

se apresenta, um tema que articula as suas partes. É a memória que, à maneira de uma colcha 

de retalhos, ou de um caleidoscópio, cumpre esse papel. 

 

*** 

 

A denominação Itirapina deriva do nome de um morro proeminente na paisagem 

local: Morro Pelado, em tupi guarani, Itirapina. O núcleo urbano surgiu no final do século 

XIX, com a expansão da rede ferroviária, promovida pelos cafeicultores da região, 

notadamente pelo Conde do Pinhal, residente em São Carlos. Itirapina, portanto, 

compartilha do processo de desenvolvimento marcado pela articulação entre ferrovia e 

cafeicultura. Não sediava um município produtor de café, mas, nele, a ferrovia se desdobrava 

em duas direções: para Jaú e para São Carlos, áreas importantes na produção do café.  

A ferrovia era a principal forma de comunicação e circulação pelo Estado nas décadas 

de 1950 e 1960, período básico do rememorar contido neste relato. A São Paulo Railway, de 

Santos a São Paulo, foi inaugurada em 1865.  Em 1867, chegou a Jundiaí. Daí, o 

prolongamento da ferrovia em direção ao interior do estado foi resultado do 

empreendimento de fazendeiros produtores de café. Para Adolpho Augusto Pinto, 

engenheiro no início do século XX da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
 

Não abundando os capitães, nem a Provincia tendo recursos para empreender um grande 

systema de viação aperfeiçoada, certo é que o desenvolvimento ferro-viario só poderia 

operar-se á feição e na medida das conveniencias e aspirações das localidades 

immediatamente interessadas, e na proporção dos seus meios de acção (Pinto, 1917, p.37) 

 

 Em 1868 foi instalada a Companhia Paulista de Estradas de Ferro de Jundiahy a 

Campinas. Em 1872, a Companhia atingiu Campinas e, em 1876, Rio Claro.  Por causa de 

desentendimentos com fazendeiros de café, chefes políticos locais, a Companhia se 

desobrigou de continuar a ferrovia. Foi constituída então, por esses fazendeiros, a 

Companhia de Rio Claro. O traçado desejado pelo Conde foi então obedecido: passava por 

Ajapi e Analândia, onde o Conde tinha terras, e se dirigia a São Carlos, lá chegando em 1884. 

De Visconde do Rio Claro, estação ferroviária de passagem, em área próxima a São Carlos, 
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saia um ramal em direção a Jaú. A alguns quilômetros de Visconde do Rio Claro, foi 

construída a estação de Morro Pellado, em redor da qual foi constituída uma vila, que deu 

origem a Itirapina. A vila, como muitas que foram construídas ao longo da ferrovia, tinha o 

formato de tabuleiro de xadrez: se iniciava junto à estação ferroviária, que se tornava o marco 

zero, a partir do qual as ruas eram contadas. Em oposição e distante da estação ficava o 

cemitério, também em formato de tabuleiro de xadrez, repetindo o desenho da cidade. Em 

algumas cidades, como Rio Claro, o endereço de algumas famílias na cidade dos vivos, em 

especial das famílias social e economicamente importantes, era preservado no cemitério. 

 A origem de Itirapina está marcada assim pela ferrovia, tanto pelas máquinas a vapor 

que remetem à Primeira Revolução Industrial, quanto pelas máquinas elétricas que remetem 

à Segunda Revolução Industrial, centrada na energia elétrica. Mesmo que grande parte de 

suas necessidades básicas fossem supridas pela área rural – a expansão da produção industrial 

não havia atingido ainda a produção de bens de consumo básico – é inegável esse marco de 

origem próprio da modernidade. 

Em 1889, a Companhia Rio Claro foi vendida para a The Rio Claro – São Paulo 

Railway e, em 1892, para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro que, em 1914, 

“construiu uma ferrovia com bitola de 1,6m segundo o traçado desejado originalmente” 

(Dean, 1977, p.54) A ferrovia, remodelada com alargamento da bitola, foi inaugurada em 

1916. Com este novo traçado, nova estação foi construída em Itirapina, que se tornou ponto 

de entroncamento e baldeação e o novo marco zero. Portanto, as ruas precisaram ser 

renumeradas, tendo a nova estação como referência. De Itirapina saiam duas linhas: uma em 

direção a Jaú, em bitola estreita, e outra em direção a Barretos, passando por São Carlos, em 

bitola larga. Os trens que iam em direção a Jaú transitavam com máquina a vapor. Quem 

viesse do sentido da capital em direção a Jaú deveria fazer baldeação em Itirapina. Por esta 

razão, a estação tornou-se ponto de “footing”. Lembro-me que meu pai me contava que 

certa vez, por lá passando migrantes japoneses, a bagagem de um deles arrebentou e expôs 

um pouco do conteúdo: os brasileiros ficaram impressionados com o arroz em processo de 

fermentação, provavelmente para elaboração de saquê. Para as pessoas da época, o trânsito 

pela ferrovia trouxe os primeiros encontros com migrantes japoneses.  

 Segundo um ferroviário (Mancuso, 1998, p. 157), no tempo da baldeação havia nove 

máquinas de manobra, cinco da bitola estreita e quatro da larga. A baldeação conferia à cidade 

um grande movimento: havia muitas pensões com muitos empregados. “Nessa época, 

Itirapina, com mais de 8000 habitantes era considerada o maior centro baldeário da América 

do Sul [...] com mais de 2.000 trabalhadores somente nos armazéns da Cia Paulista de 

Estradas de Ferro.” (GUARIENTO, 1991, p.16). Na década de 1940, o trecho em direção a 

Jaú foi reconstruído em bitola larga o que pôs fim à baldeação em Itirapina que foi então 

transferida para Pederneiras. Muitos ferroviários foram também transferidos de Itirapina o 

que, entre outras razões, fez com que a população urbana e suburbana passasse de 3.954, em 

1940, para 2.948, em 1950. Afirma Dona Magdalena, filha de ferroviário chefe de estação, 

uma das mulheres entrevistadas na década de 90 do século XX: “No tempo da baldeação 

tinha uma colônia enorme. Eram todas de tábua, muito bem construídas [...] Tinha uma 

carreira de casas aqui, depois outra carreira lá em cima. Era de tijolo embaixo e a parede era 
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de madeira, Essas casas de madeira, quando a baldeação foi embora, foram tiradas e levadas. 

[...] Em 1940, a baldeação mudou para Pederneiras. Em 1942, meu pai foi removido para 

Pederneiras junto com o resto.” Dona Edite comentou: “Muita gente mudou daqui [...] 

Depois voltaram. Foi só ilusão. [...] Eles falavam que aqui as cabras vão ficar morando.” 

(MANCUSO, 1998, p. 157).  

Em decorrência dessa posição estratégica no percurso ferroviário que ia das áreas 

produtoras de café ao porto de Santos, nela se concentravam, desde quando foram 

construídos, na década de 1920, próximos à estação ferroviária, grandes armazéns que 

recebiam e armazenavam café de toda a região. Em um só dia de 1945, lembrou um morador 

de Itirapina para expressar a significativa circulação de café, foram despachadas 15.000 sacas 

de café lá armazenadas (MANCUSO, 1998, p.157). Os armazéns eram vinculados ao 

Conselho Nacional do Café, substituído, em 1933, pelo DNC – Departamento Nacional do 

Café, e, em 1952, pelo IBC - Instituto Brasileiro do Café, instalados muito próximos à estação 

ferroviária. Vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, o IBC foi criado em 1952, em 

substituição à Divisão de Economia Cafeeira, que havia sido instituída em 1946 (FGV – 

CPDOC/ consulta em outubro de 2021).  

Em 1940, a população do município era de 8.685 habitantes, dos quais 46% ou 3.954 

residiam nas áreas urbana e suburbana, 4.731 (54%) na área rural. Em 1970, a população do 

município era de 6.968 habitantes, dos quais 4.543 (66%) residiam na área urbana e 2.425 

(34%) na área rural. Enquanto a área urbana recompunha, portanto, sua população que havia 

decrescido com a extinção da baldeação, a área rural continuou perdendo habitantes. Em 

1973, em minha dissertação de mestrado, estudei indivíduos, ou grupos humanos, que 

permaneciam nas áreas rurais mesmo em uma situação de intensa migração rural-urbana, 

questão que era frequente nos estudos sociológicos. “Essa situação nos estudos sociológicos 

pode ser explicada pelo próprio desenvolvimento da Sociologia, que se processou 

intensificando-se com os problemas criados pelas mudanças sensíveis que a sociedade tem 

conhecido desde que se constituiu como sociedade industrial.” (MANCUSO, 1973, p. 2)  

Segundo o censo de 1970, da população economicamente ativa da cidade, 45,5% 

estava em Transportes, Comunicação e Armazenagem, evidenciando ainda a importância da 

ferrovia. Da população economicamente ativa do município, 46,6% se concentrava em 

Agricultura e Pecuária, com atividades que se destinavam, em especial, a suprir as 

necessidades da área urbana e de leite para a Nestlé, que instalou um posto receptor na cidade 

em 1947. De 1963 a 1973, o número de fornecedores de leite aumentou de 130 para 150, 

aproximadamente 52% das propriedades cadastradas pelo INCRA. Com a saída da Nestlé, o 

fornecimento de leite passou para Laticínios Flor da Nata. Hoje o posto está abandonado, e 

o prédio está sendo posto abaixo, o que dá uma sensação de fim dos tempos. 

 

*** 

 

 Na década de 1950, na cidade, havia apenas um grupo escolar onde as crianças faziam 

o curso primário, correspondente hoje às quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

Havia também o jardim de infância. Não se falava em pré-primário. O grupo escolar era a 
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única escola primária na cidade; na zona rural existiam algumas classes isoladas. Portanto, 

não havia, no ensino, separação das crianças por classe social.  

Minha mãe nunca me permitiu, apesar de minha vontade, ir à escola descalça. Eu 

acreditava que as crianças que assim o faziam eram mais livres e felizes. Nunca me permitiu 

também comer do lanche, quase sempre sopa, da Caixa Escolar, instituição que fornecia, às 

crianças pobres, refeição e material escolar. Havia ainda o serviço odontológico que, pelas 

minhas lembranças, se dedicava mais a arrancar os dentes das crianças. Isso parecia 

corresponder a uma crença na época, resumida em uma frase, dita por meu pai, de que os 

dentes são “quinta-coluna”,  
 

termo cunhado durante a guerra civil espanhola e usado para designar aqueles que, em 

Madri, apoiavam as quatro colunas que marchavam contra o governo da Frente Popular 

Republicana do presidente Azaña. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado para 

referir-se àqueles que agiam sub-repticiamente num país em guerra, ou em vias de entrar 

na guerra, preparando ajuda em caso de invasão ou fazendo espionagem e propaganda em 

favor do Eixo. Na Europa esses indivíduos também eram chamados de colaboracionistas. 

(www.cpdoc.fgv/producao/quinta_coluna) 

 

No fim das aulas sempre havia brigas entre os meninos, briga anunciada pela frase: 

“te pego na saída”. 

  Na década de 50, as ruas não eram asfaltadas. Havia apenas uma rua calçada, a 

Avenida Um, onde os jovens faziam footing nos fins de semana.  A Avenida Um substituiu a 

estação ferroviária como locus do footing, com o fim da baldeação. As garotas andavam de 

braços dados no leito da rua e os rapazes se postavam, parados, na calçada, perto da guia, 

olhando para a circulação das garotas. Acontecia o que minha mãe chamava de “tirar a linha” 

que, na década de 50, por influência do cinema, se chamava de flertar e que, mais tarde, 

passou a ser chamado de paquerar. 

Uma parte da vida se centrava na igreja. Íamos ao catecismo para nos preparar para 

a primeira comunhão realizada aos sete anos. A missa aos domingos era sagrada. Muitas 

crianças, inclusive eu, éramos anjinhos nas procissões e, no último dia do mês de maio, 

participávamos da cerimônia de coroação de Nossa Senhora, todas adornando o altar mor. 

Minha avó paterna era presidente da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus e era 

responsável pela limpeza e adornamento do altar. Eu a ajudava na tarefa. 

Os domingos eram muito esperados para a matinê do cinema. Um novo cinema – 

Cine São Luiz - havia sido inaugurado em julho de 1954. Aos domingos havia a matinê que 

apresentava, além do filme principal, um seriado que sempre contava a história até um ponto 

decisivo e interrompia com os dizeres “volte na próxima semana”. O cinema foi desativado 

na década de 70, provavelmente por conta da entrada da televisão que ocorreu, em Itirapina, 

na década de 60. A inauguração da TV no Brasil havia ocorrido em 1950 com a criação da 

TV Tupi. (www.oficinadanet.com.br. “A história da TV brasileira: A TV ainda tem 

importância no Brasil?”) 

As casas eram o lugar para comer, tomar banho, dormir, fazer lição. Em minha casa, 

assim como em muitas casas da vizinhança, o banho era de bacia, pois não tínhamos 

banheiros. A fossa séptica era no quintal. Na segunda das casas onde morei, um dos meus 

http://www.oficinadanet.com.br/
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tios, muito habilidoso, construiu um pequeno cômodo de madeira, no quintal de meus avós 

paternos, dos quais éramos vizinhos – morávamos em casa de “parede e meia”, uma só 

construção separada apenas por uma parede – e lá instalou um chuveiro, chamado de 

“banheiro de chuva”, quando surgiu na virada do século XIX para o século XX. Propagava 

uma casa de encanamentos de São Carlos: “Com sortimento de canos de ferro galvanizado, 

torneiras, válvulas, registros, banheiros de chuva, lavatórios etc,. Incumbe-se de colocar os 

mesmos e de concertos de torneiras etc.” (Correio de São Carlos, 5 de janeiro de 1900).  Para 

quem gostava de banho quente, a bacia continuava a ser a melhor opção.  Quando comer, 

tomar banho e fazer lição não tinham que ser feitos, a vida das crianças acontecia nas ruas e  

nos quintais.  

As ruas eram mal iluminadas, mas isso não amedrontava as crianças, que ficavam na 

rua, descalças em meio à terra, até tarde brincando. As brincadeiras de rua eram geralmente 

à tardezinha e à noite. Em algumas brincadeiras, não havia separação entre meninos e 

meninas e, em nenhuma, separação por condição socioeconômica. Brincadeiras que meninas 

e meninos faziam juntos eram piques, esconde-esconde, pular corda, amarelinha, queimada. 

Os meninos apenas se separavam para jogar peladas, em um terreno vazio dentro da cidade, 

ou para jogar pião e bolinhas de gude. Brincadeiras só para as meninas eram todas as de roda, 

incluindo lenço atrás. Balança caixão também era mais para meninas. Todas descalças, todos 

descalços. Enfim!   

Os quintais eram extensão da casa. Nele estavam o tanque, a grama e os varais para 

se secar a roupa lavada; a privada de fossa séptica (poucas eram as casas que tinham banheiro 

dentro de casa). Estavam também o galinheiro e, em algumas casas, um chiqueiro. Em minha 

casa teve ainda, durante algum tempo, colmeias de abelha europeia. Era quase que a presença 

do mundo rural no ambiente da casa, presença necessária pois não havia o fornecimento de 

muitos produtos pela indústria e outros serviços. Meu pai herdou as abelhas europeias de 

meu avô paterno quando este morreu em Dois Córregos, última estação na qual trabalhou 

como chefe principal da estação ferroviária. Por volta de 1957, abelhas africanas invadiram a 

colmeia de casa e, em um único dia, mataram o galo e todas as galinhas. Começou a ser 

perigoso ir ao quintal e foi preciso por fim à colmeia. Na época, Warwick Kerr, que foi 

professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, havia trazido abelhas 

africanas para o Brasil, muito selvagens mas muito mais produtivas que as europeias, para 

experimentos e possível aclimatação. Por algum motivo, um enxame com uma rainha fugiu 

e isso trouxe problemas para quem criava abelhas europeias e outros animais. 
 

Em 1950, a apicultura brasileira sofreu grandes perdas em função do surgimento de 

doenças e pragas. Estima-se que 80% das colônias tenham sido dizimadas, gerando queda 

drástica na produção. Com o objetivo de aumentar a resistência às doenças das abelhas no 

País, em 1956 o professor Warwick Estevam Kerr, com apoio do Ministério da Agricultura, 

dirigiu-se à África para selecionar colônias de abelhas africanas A. mellifera scutellata que 

fossem produtivas e resistentes a doenças. As rainhas foram introduzidas no apiário 

experimental de Rio Claro, Brasil, para serem testadas e comparadas com as abelhas 

italianas e pretas. Entretanto, um incidente contribuiu para que 26 colônias de abelhas 

africanas enxameassem 45 dias após a introdução. (apisindigenas.com.br, 14 11 2016) 
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O quintal, portanto, enquanto espaço doméstico era um lugar de encontro entre 

crianças e adultos; entre brincadeiras e trabalho; entre gente e animais e plantas. Talvez, um 

espaço em que se pudesse apreciar o encontro entre natureza e cultura. Os grandes quintais 

hoje são raros.  

Os cuidados com a saúde também eram muito caseiros. Na década de 50, na cidade, 

havia apenas um clínico geral. Muitas vezes, benzer era o recomendado, em especial quando 

se acreditava que a “doença” era quebranto. Perto de minha casa havia uma senhora que 

benzia. Ela retirava, da roseira que tinha perto do portão, um galho com três folhinhas e com 

ele fazia movimentos em forma de cruz pela nossa cabeça, ombros e tórax. Devia rezar 

alguma coisa mas só ouvíamos “Bzz, bzz, bzz...” Aquele movimento e o som que ouvíamos 

produziam conforto e relaxamento. 

O tratamento para vermes era feito uma vez por ano. Havia um remédio único 

chamado panvermina. Minha mãe e meu pai acordavam a mim e à minha irmã, ainda de 

madrugada, e nos davam aquela cápsula gelatinosa, cor de mel, que era preciso engolir para 

estourar já no estômago. Voltávamos a dormir mais algumas horas e éramos novamente 

acordadas para tomar um líquido terrível: sal amargo misturado com água que, acredito, 

servia de laxante. Voltávamos novamente a dormir e acordávamos para a parte boa: não 

íamos à escola naquele dia e ficávamos na preguiça sem sair de casa sob os cuidados 

maternos. Durante o dia, tomávamos chá de erva doce e comíamos pão torrado. Em 1931, 

havia mais de 20 anos, no jornal Correio da Manhã (RJ), já aparecia propaganda da 

panvermina.  
 

Porque há creanças tristes?... 

Todas as creanças devem ser alegres, descuidadas e travessas. Só é triste a creança doente, 

a creança que tem vermes. 

Os vermes vos roubam a alegria e a saúde de vossos filhos. 

A PANVERMINA leva, nos seus pequenos globulos de gelatina, a morte aos vermes e a 

vida ás creanças. 

Não ha tristeza que resista ao efeito vermífugo da Panvermina. 

[...] 

A PANVERMINA é o golpe certo contra os vermes. É fácil de se tomar, dispensa purgante 

e não tem dieta.  

(www.memoria.bn.br /DocReader. Porque há creanças tristes?... Correio da Manhã (RJ) 

Edição 11219. Terça-feira, 14 de julho de 1931) 

 

Havia apenas dois carros em Itirapina: um Ford T, que servia de táxi, e o carro do 

médico. Havia muitos carroceiros: em frente à segunda casa onde morei – em Itirapina, ao 

longo de minha vida, morei em três casas - havia uma família cujo chefe era carroceiro. O 

quintal era grande para poder abrigar a carroça e o burro. Eram muitos filhos e, creio, a vida 

não devia ser fácil para eles. Eu, criança, passava muito tempo na casa deles brincando com 

os filhos. O lanche que compartilhávamos lá era cebola com sal e, na época de mangas, 

manga verde com sal, o que contrariava as recomendações de minha mãe que dizia que 

manga verde fazia mal.  

Nos tempos de minha infância, vivíamos a casa, o quintal e as ruas como espaços 

nossos.  
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Na primeira casa em que morei durante minha infância, morávamos vizinhos de duas 

famílias que, na época, estavam entre as mais ricas da cidade, distinções que não separavam 

as crianças nas brincadeiras de rua, como disse. Lembro-me, porém de duas diferenças que 

eu sentia. Em uma das casas havia muitas revistas que eram deixadas no banheiro, espaçoso, 

que ficava no interior da casa. Nas festas de aniversário nessa casa, eu me refugiava no 

banheiro para ler.  Havia uma revista, ao meu ver, especial, chamada Tico-tico; 
 

O Tico-tico foi a primeira e a mais importante revista voltada para o público infanto-juvenil 

no Brasil. O primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905, tendo à frente o 

jornalista Luís Bartolomeu de Souza e Silva. [...] Em suas páginas podiam ser encontrados 

passatempos, mapas educativos, literatura juvenil e informações sobre história, ciência, 

artes, geografia e civismo. [...] o mais singular e pioneiro no semanário foi a publicação de 

histórias em quadrinhos destinadas ao público infantil no Brasil. [...]  

Ao longo de sua história, teve a colaboração de importantes nomes das artes brasileiras, 

como Luís Sá, criador dos personagens “Bolão”, “Reco-Reco” e “Azeitona”, J. Carlos, 

criador de “Juquinha”, “Carrapicho” e “Lamparina”, Max Yantok, criador de 

“Kaximbown”, Alfredo Storni, de “Zé Macaco”, além do também genial Ângelo Agostini, 

que participou dos primeiros anos da revista. 

O formato gráfico tinha influência francesa, porém seus temas e personagens estavam 

ligados à afirmação de elementos da identidade nacional. Dessa forma valorizou a “mãe 

preta”, as figuras humildes e formas diversas de folclore regional e popular. Lendas, 

cantigas e contos tinham caráter educativo. O preço de capa no lançamento, 200 réis, foi 

mantido por quinze anos, até 1920. 

A partir da década de 1930, O Tico-Tico começou a publicar histórias de personagens 

infantis norte-americanos, como Popeye, Gato Félix e Mickey Mouse, que assim 

começaram a conquistar o imaginário infanto-juvenil nacional. Depois de 1939, e até os 

anos 1950 principalmente, a reprodução de quadrinhos norte-americanos no Brasil se 

intensificou, com a chegada de personagens, como o Super-Homem, ao mesmo tempo em 

que se estabelecia um quadro de grande concorrência, entre as editoras, visando ao público 

infantil. 

Por volta de 1960, O Tico-Tico entrou em decadência [...] Em 1962,[...] deixou 

definitivamente de circular. (Biblioteca Nacional. Acervo – O tico-tico a mais importante 

revista voltada para o público infanto-juvenil no Brasil. www.bn.br/explore/curiosidades) 

 

A segunda diferença eram as balas compradas para os filhos, balas embaladas em 

latinhas ovais, da marca Sönksen, em dois sabores: cevada, da cor de mel, e frutas, 

multicoloridas. A história da fábrica remonta a 1887 com a instalação de uma pequena fábrica 

e loja de doces, La Bombonnière, na Rua Líbero Badaró, em São Paulo, por um senhor de 

nome Richter que se casou, em início do século XX, com Alvie Sophie Sönksen, responsável 

pela expansão da empresa. Na década de 1970 a empresa entrou em decadência, e, em 1983, 

a falência foi decretada. (Sönksen – A fantástica fábrica de chocolates. 

www.saopauloantiga.com.br) 

Na segunda casa onde morei, ao contrário, estávamos, talvez, entre os mais “bem 

aquinhoados”: eu e minha irmã íamos calçadas à escola, dormíamos em quarto separado do 

de nossos pais, tínhamos refeições regulares, meu pai tinha trabalho formal. Além da casa 

das mangas verdes e das cebolas com sal, gostava muito de ir a uma outra casa onde morava 

uma família: a mãe, uma acolhedora mãe negra, que me abraçava e me olhava com carinho 

quando eu chegava, duas filhas e um filho, todos moços. A casa era pobre: a cozinha, um 

quarto e a sala. O filho dormia na sala. A cama dele era coberta de revistas em quadrinhos, 
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os gibis da época (lembro-me de Fantasma, Capitão Marvel, Tarzan e Mandrake). Ele 

também desenhava muito bem. Eu me sentava na cama e ficava lendo sob o olhar carinhoso 

da mãe que se sentava, invariavelmente, em uma cadeira encostada à parede que separava a 

sala da cozinha. A passagem entre a sala e a cozinha era coberta por uma cortina. 

 

*** 

 

O ginásio, era 1959, fui fazê-lo em São Carlos, no Instituto de Educação Dr Álvaro 

Guião, conhecido popularmente como Escola Normal, evidenciando a importância da 

formação de professores.. Em São Carlos, havia apenas três lugares onde se podia fazer o 

ginásio: o Instituto, o Colégio das Irmãs (apenas para meninas) e o Diocesano (apenas para 

meninos). Para estudar no Instituto, era necessário fazer o Exame de Admissão: uma espécie 

de vestibular.  
 

A implantação da Escola Normal liga-se ao poder dos cafeicultores locais na primeira 

década do século XX. A escola criada pelo decreto n.º 1998 de 4/2/1911 teve sua aula 

inaugural no dia 22 de março daquele ano (no atual prédio da Escola Eugênio Franco), 

enquanto era construído um novo prédio em área cedida pela Mitra Diocesana, em 

permuta, com a Municipalidade. A pedra fundamental foi lançada em 1913 e inauguração 

aconteceu em 18 de novembro de 1916. A primeira turma de normalistas já havia se 

formado em 1914, quando o prédio ainda estava inacabado. Em 1939, a Escola Normal de 

São Carlos foi rebatizada e passou a se   chamar Instituto de Educação Doutor Álvaro 

Guião, em homenagem ao secretário da Educação e Saúde do Estado, morto naquele ano 

em desastre aéreo. [...] o monumental edifício foi projetado pelo arquiteto alemão Carlos 

Rosencrantz e construído pelo engenheiro Raul Porto e pelo mestre de obras Torello 

Dinucci. Com pisos de cerâmica francesa, lustres de cristal de Baccarat, mármore italiano 

e mobiliário inglês e austríaco, o edifício esbanja riqueza de detalhes dos estilos art-nouveau 

e neoclássico. Um lugar repleto de simbologia e, sem dúvida, solo no qual germinou a 

vocação de São Carlos para a ciência e o conhecimento - esteios do progresso da cidade. 

(https://www.saocarlosagora.com.br/coluna-sca/memoria-sao-carlense-escola-doutor-

alvaro-guiao-uma-joia-da-educacao/94650/) 

 

 Nessa época já morávamos em uma casa própria, construída pelos meus pais. A casa 

já tinha um banheiro interno, com chuveiro. O chuveiro não era elétrico mas tínhamos água 

quente. O fogão era a lenha e, na parte interna dele, na boca do fogão, onde ficavam o fogo 

e as brasas, passava um cano por onde circulava a água, chamado de serpentina (talvez porque 

fazia um movimento em espiral como uma serpentina jogada ao ar) e a água quente era 

depositada, em um processo de contínuo movimento, em uma caixa no teto da casa. A água 

quente, portanto, assim ficava nos horários em que o fogão estava aceso, que ia do café da 

manhã ao jantar, e era limitada a uma caixa. Era preciso, portanto, ter muita disciplina quanto 

aos horários e ao tempo do banho para que houvesse água quente para todos.  

A cidade não tinha ainda esgoto, portanto, havia no quintal a fossa séptica. Somente 

na década de 1960 a rede de esgoto foi construída, bem depois que já havia acontecido na 

cidade de São Paulo e em São Carlos. Na cidade de São Paulo, a primeira parte da rede de 

esgotos ficou pronta em 1883, servindo 71 prédios do Bairro da Luz. O serviço foi realizado 

pela Companhia Cantareira e Esgottos, organizada em 1877. A Companhia foi encampada 
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em 1890 e foi criada a Repartição de Água e Esgotos da Capital – RAE, substituída em 1954 

pelo Departamento de Água e Esgotos - DAE. Em São Carlos, o contrato para construção 

da rede de esgotos foi assinado em janeiro de 1900, seguido de festa no Grande Hotel, “com 

lauta mesa de doces.” (Correio de São Carlos, 10 de janeiro de 1900).  (MANCUSO, 1998, 

p. 139) Em 1901, a empresa construtora comunicou: 
 

A empresa constructora de rêde de esgotos comunica a todos os interessados que no seu 

escriptorio, á rua de S. Carlos n.83, serão recebidas de ora em diante, todas as requisições 

para os trabalhos concernentes a esgotos, como sejam: ligações de água ás descargas, 

assentamentos de aparelhos, confecção de casinhas , guarnições em torno das bacias e 

ralos, desobstrução de aparelhos e outros congêneres. (Correio de São Carlos, 28 de abril 

de 1901) 

 

O trabalho de minha mãe aumentou quando eu e minha irmã começamos o ginásio 

em São Carlos. Era preciso que ela sempre levantasse muito antes que todos nós para que 

tivéssemos café e leite quente quando levantássemos. Em tempos de chuva, era também no 

calor do fogão que as roupas, principalmente os uniformes escolares, eram secas. Creio 

também que, até essa época, minha mãe passava roupa com ferro (de “ferro” mesmo), onde 

se colocavam as brasas.  Continuava também para nós, crianças e adolescentes, recolher, para 

dentro do quintal, a lenha que era trazida pelos carroceiros, sempre com o cuidado de 

observar bem o que se recolhia pois sempre havia o risco de cobras e escorpiões virem 

escondidos na lenha. Com o aumento do número de carros e caminhões, carroceiros 

começaram a ser uma ocupação em extinção. 

Eu e outros jovens da mesma idade ou em idade do colegial viajávamos todos os dias 

de trem para São Carlos ou Rio Claro, onde era possível fazer o antigo ginásio e o colegial. 

Como estudantes, tínhamos passe escolar comprado pelos pais a preços especiais, passe que 

nos dava direito de viajar em determinados horários, em trens  identificados pelo prefixo, e 

de segunda classe, cujos carros tinham bancos de madeira. Em algumas composições, havia 

os carros de primeira classe, com bancos geralmente de couro, com proteção de tecido de 

algodão branco, limpo e bem passado no encosto da cabeça, e, nos trens azuis, belíssimos, 

os carros Pullman com poltronas giratórias e cabines individualizadas, como uma mesa fixa 

central, para quatro pessoas. Nos bancos da primeira classe e nos dos carros Pullman, a parte 

de repouso para a cabeça e a dos braços eram protegidas por tecido de algodão branco limpo 

e bem passado. Essa limpeza era resultado do trabalho de mulheres, como o da benzedeira, 

viúva de um ferroviário. Havia um funcionário que entregava, para essas mulheres, as peças 

de algodão para serem lavadas e passadas a ferro que era de brasa. Elas deveriam entregar 

tudo feito no dia seguinte ao da entrega, independentemente do tempo que fizesse. O 

funcionário conferia peça por peça, e podia devolver, para que fossem novamente limpas e 

passadas a ferro, aquelas que não o agradassem. Só então o serviço era remunerado. Quando 

chovia, o trabalho era sofrido.  

Viajar em carro Pullman era meu sonho na época, pois só viajávamos em carros de 

segunda. Havia ainda o carro fúnebre. Meu avô paterno, chefe de estação em Dois Córregos 

quando morreu, teve direito de ser levado para Leme, onde foi enterrado, em um desses 

carros. Em algumas composições havia carros restaurantes com, se dizia, excelente cozinha. 
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Um prato ficou famoso na época: o filé ARCESP, file mignon com tomate, cebola e outros 

vegetais, aquecidos e acrescidos junto ao filé depois que esse já havia passado por uma 

primeira fritura. O acompanhamento era arroz. O filé recebia esse nome pois foi pensado a 

partir de uma solicitação dos antigos caixeiros viajantes (viajantes comerciais, cuja associação 

se denominava Associação de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo) que 

queriam um prato mais barato dada a frequência com que usavam os restaurantes dos trens. 

(www.jundiahy.blogspot.com/ s trens da Paulista e o filé ARCESP) 

Às vezes, por conta de falta de aulas pela ausência de professores, chegávamos a 

tempo na estação para pegar trens aos quais não tínhamos direito. Entrávamos 

sorrateiramente nos trens, aproveitando a distração dos funcionários (guarda-trens) que 

conferiam, já no embarque, a passagem (documento que comprovava se a viagem havia sido 

paga). Durante a viagem, a posse da passagem era novamente conferida. Quando 

conseguíamos entrar nesses trens, dado que não tínhamos o direito de viajar, precisávamos 

controlar o movimento dos guarda-trens para poder deles nos esconder. Alguns guardas 

sempre deixavam a gente embarcar quando pedíamos (esses eram os nossos “queridos”). 

Outros tinham a fama de negar e, por isso, embarcávamos escondidos. Geralmente eles nos 

“pegavam” e, quando isso acontecia, nos passavam uma reprimenda, sempre humilhante, ou 

confiscavam nosso passe e o entregavam para o chefe de estação de Itirapina que, por sua 

vez, chamava os pais para liberar o passe.  

Por causa dos horários de trem, saíamos cedo de Itirapina, por volta das dez horas, 

quatro dias por semana (tínhamos aula também aos sábados) e, por volta das 6h30, duas 

vezes por semana, quando tínhamos aula de Educação Física. Voltávamos somente por volta 

das 19h. Nos dias de educação física, minha mãe preparava o lanche e o levava à estação, 

para pedir a um dos alunos que não tinham educação física nos mesmos dias que o levassem 

para mim e para minha irmã. Eu ficava na estação no período entre as aulas de educação 

física, que eram de manhã, e as aulas da tarde. A estação era a “casa” de todos nós, estudantes, 

mesmo em dias normais, quando não tínhamos educação física. Chegávamos muito cedo a 

São Carlos, por causa dos horários de trem, e permanecíamos na estação até o horário de ir, 

de bonde, para a escola, pois as aulas começavam sempre depois do almoço. Depois das 

aulas, permanecíamos também muito tempo na estação, esperando o trem para voltar para 

casa.  

 Essa normalidade era rompida nos períodos de greve dos ferroviários, quando, para 

não perder aula, tínhamos que ficar de favor na casa de algum conhecido, o que sempre me 

desagradou Os ferroviários eram trabalhadores muito combativos e muito orgulhosos do 

trabalho. Da mesma forma que vestiam com orgulho o uniforme de trabalho, com orgulho 

entravam em greve e enfrentavam a empresa. Chegaram a eleger deputados. Lembro-me de 

um: Hary Normanton, que chegou a ser deputado Federal a partir de 1959, por várias 

legislaturas, até ser cassado pelo ato institucional 5 na legislatura de 1967 a 1971.  

Terminado o ginásio, em 1962, decidi fazer o curso científico. Além de gostar muito 

de matemática, gostaria de cursar Medicina. Não pude. Primeiro, porque minha mãe sempre 

havia nutrido o desejo de ter filhas professoras, profissão ideal para mulheres, naqueles 

tempos. Além disso, meu pai ponderava sobre a não possibilidade de me manter em um 
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curso de medicina – que na época eram raros – com o salário de funcionário público. 

Ponderava também pela terminalidade do curso de formação de professores. Dizia que, se 

eu não quisesse ou não pudesse continuar estudando, teria uma formação que me permitiria 

trabalhar. Além disso, tanto em São Carlos como em Rio Claro, cidades onde eu poderia 

estudar, o curso científico era de manhã, e não havia horário de trem que chegasse a tempo 

para o início das aulas.  

Eu e minha irmã fomos então para Rio Claro fazer o curso de formação de 

professores primários no Instituto de Educação Joaquim Ribeiro. Duas razões determinaram 

a ida para Rio Claro: primeiro, os horários de trem que eram mais convenientes e, segundo, 

a mudança de minha avó paterna para Rio Claro: um tio viúvo, irmão de meu pai que se 

aposentou como ferroviário, havia mudado de Bauru para Rio Claro e minha avó, já viúva, 

foi morar com ele. Eles moravam em uma casa muito próxima ao Instituto, o que permitia 

que tivéssemos, eu e minha irmã, onde esperar o início das aulas, ter refeições em horários 

mais adequados e descansar. 

Nesses tempos, primeira metade da década de 60, minha casa já tinha chuveiro 

elétrico, e foi possível dispensar o fogão à lenha e comprar um a gás, o que liberou minha 

mãe de muito trabalho e, a mim e à minha irmã, a tarefa de recolher a lenha comprada para 

dentro do quintal.  Deixou-nos também livres para escolher a hora do banho quente.  

Além do fogão a gás, foi comprada uma geladeira da marca Clímax, que era fabricada 

em São Carlos em empresa da família Pereira Lopes. No ramo de refrigeradores, a indústria 

Pereira Lopes começou em 1942, “comprando peças importadas e montando no Brasil”. Em 

1943, a fábrica foi mudada para São Carlos. Em 1968, as indústrias Pereira Lopes fizeram a 

primeira fusão com a Ibesa (Indústria Brasileira de Embalagens S.A.). Em 1994, a marca foi 

vendida, pela última vez para a Refrigeradores Paraná 

(vfcoisasantigas.blogspot.com/2011/01/marcas-extintas-v-climax-html). Com isso as 

comidas que sobravam nas refeições eram guardadas na geladeira e não ficavam mais à 

disposição sobre o fogão à lenha; os doces e os pães também não ficavam mais sobre a mesa. 

Isso transtornava o meu pai que dizia que minha mãe escondia as comidas. Mais tarde, lendo 

Cem anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, lembrei-me desse momento. Em 

Macondo, o local onde a história contada se passa, houve um tempo em que as portas, que 

viviam sempre abertas para as ruas, se fecharam; as comidas prontas que ficavam sobre a 

mesa e sobre o fogão, como se à disposição, em qualquer momento, para quem chegasse, 

foram trancadas nos armários. Quando li o livro pensei que essas mudanças eram indicadoras 

da passagem de um modo de vida mais tradicional para um mais individualista associado ao 

desenvolvimento do capitalismo. Ao mesmo tempo me lembrei de que já havia vivido essas 

mudanças em minha casa com meus pais e me perguntava: o que vivi também seria parte de 

um processo maior de mudança? 

O asfalto das ruas e o esgoto sanitário vieram mais tarde, já na década de 70. O asfalto 

significou o fim dos carroceiros: as carroças tinham rodas de madeira sem proteção dos 

pneus, portanto impossíveis de transitar em chão duro.  

 

*** 
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 Em 10 de novembro de 1971, o governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, 

decretou o nascimento da Ferrovia Paulista S.A (FEPASA), como resultado da união das 

cinco ferrovias que operavam no estado: Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro 

Araraquara e Estrada de Ferro São Paulo e Minas. (noticiando.net/memorias-do-transporte-

fepasa). Em maio de 1998, foi extinta e incorporada à Rede Ferroviária Federal. 
 

A escolha político-econômica pelo transporte rodoviário juntamente com altos custos 

operacionais do setor ferroviário inviabilizaram sua continuidade. Em 1971, a Paulista foi 

incorporada à FEPASA, e seus ramais de menor viabilidade econômica foram extintos. 

(icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/companhia-paulista-de-estradas-

de-ferro) 

 

Meu pai nasceu, cresceu, formou família e ficou velho nos tempos da ferrovia: a 

ferrovia havia ligado o porto de Santos ao interior produtor de café, estabelecia as relações, 

inclusive as comerciais, entre o litoral, a capital e o interior, estabeleceu novas e mais justas 

(da perspectiva do capitalismo) relações de trabalho (durante muito tempo, os aposentados 

em Itirapina eram identificados como antigos ferroviários). Quando ele morreu, em 1997, a 

ferrovia estava em decadência e por ela transitavam apenas trens de carga. Quando meu pai 

entrou em seu último mês de vida, os ferroviários estavam em greve. Quando eu ia acordá-

lo de manhã para lhe levar algo de comer ele me dizia: “não ouvi esta noite o apito dos trens. 

É o fim dos tempos!” Ele, que havia nascido e crescido com a ferrovia e com a urbanização, 

morria junto com a ferrovia. Eu compartilhava essa dor com meu pai porque sabia o que 

significava “o fim dos tempos” para ele. 

Hoje, vasculhando minhas memórias, reconheço, com certo assombro, que também 

para mim a ferrovia marcou grande parte de minha vida, me permitiu estudar, trabalhar, 

ampliar meus horizontes, mas não só. Ela transformou, por exemplo, na minha infância, a 

passagem do ano em momento mágico. Na minha infância, em minha família não se faziam 

grandes reuniões ou ceias no Natal e no Ano Novo. O Natal era marcado pela Missa do 

Galo. O Ano Novo, pelo apito das ferrovias. Para viver esse momento mágico, íamos cedo 

para a cama e assim ouvir, na calada da noite (realmente a noite era calada), nos segundos 

que antecediam e nos que sucediam a meia noite, o apito dos trens que passavam (em 

Itirapina podia chegar a quatro locomotivas) e dos que estavam parados. Isso se acabou não 

só por causa da decadência da ferrovia mas também porque as noites passaram a não ser 

mais caladas por causa não só da melhor iluminação mas também pela mudança dos hábitos. 

O trem foi assim a grande forma de se locomover, de se comunicar, de se relacionar, 

de trilhar caminhos e até de festejar o ano novo. 
 

Dentre os serviços públicos a cargo da União destaca-se, por sua importância e pelo 

rendimento que produz, o dos correios [...] Ninguem ignora que esse serviço é feito 

gratuitamente pelas estradas de ferro, em carro especialmente destinado a esse fim, 

correndo diariamente, anexo a cada trem de passageiros, daqui para o interior, para Santos 

e para o Rio, e vice-versa (Pinto, 1916, p 66, 67) 
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 Hoje, pela estrada de ferro só passam trens de carga: longas composições puxadas 

muitas vezes por duas locomotivas. As pessoas circulam ou por ônibus ou por vans ou por 

carros. No trecho de Itirapina a São Carlos, a principal estrada de rodagem, a Washington 

Luís, segue o curso da estrada de ferro que, por sua vez, seguiu o curso das rotas abertas por 

bandeirantes em direção ao Mato Grosso. “As vias de comunicação não passam de leitos que 

a corrente regular das trocas e das migrações, caminhando sempre no mesmo sentido, cavou 

para si própria.” As maneiras de ser, tipo específico de fato social, são maneiras de agir 

consolidadas. (Durkheim, 1963, p.11) 

 A estação de Itirapina, por onde passaram levas de migrantes que chegavam por 

Santos e iam em direção ao interior, está abandonada. As de Rio Claro e de São Carlos estão 

transformadas para outras utilizações. Em Itirapina, os armazéns, onde se guardava o café, 

abrigam pequenas fábricas, hoje também em crise. 

 

*** 

   

 “Conheço esses caminhos de memória, mas mesmo assim me surpreendo”, afirmo 

como Mário Benedetti. Algumas vezes, porém, parafraseio Simmel: a nós, só nos resta 

compreender. 

 

*** 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Biblioteca Nacional. Acervo – O tico-tico a mais importante revista voltada para o público 

infanto-juvenil no Brasil. Disponível em www.bn.br/explore/curiosidades.  Acesso em 

outubro de 2021.  

 

Biblioteca Nacional. DocReader. Porque há creanças tristes? Disponível em 

www.memoria.bn.br / Correio da Manhã (RJ) Edição 11219. Terça-feira, 14 de julho de 

1931. Acesso em outubro de 2021. 

 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Disponível em 

www.icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/companhia-paulista-de-

estradas-de-ferro. Acesso em outubro de 2021. 

 

DEAN, Warren. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura. 1820-1920. São Paulo: 

Paz e Terra, 1977. 

 

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Nacional. 1971. 

 

A história da TV brasileira: A TV ainda tem importância no Brasil? Disponível em 

www.oficinadanet.com.br. Acesso em outubro de 2021. 

http://www.bn.br/explore/curiosidades
http://www.icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/companhia-paulista-de-estradas-de-ferro
http://www.icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/companhia-paulista-de-estradas-de-ferro
http://www.oficinadanet.com.br/


318 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

 

MANCUSO, Maria Inês Rauter. O fenômeno da permanência no sistema social rural. 

Dissertação apresentada à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,  Universidade de 

São Paulo, Piracicaba. 1975. 

 

_________________. A cidade na memória de seus velhos. Estudo sobre São Carlos, 

Itirapina e arredores. Tese de doutorado em Sociologia. USP. São Paulo. 1998. 

 

Marcas extintas: Clímax. Disponível em 

www.vfcoisasantigas.blogspot.com/2011/01/marcas-extintas-v-climax-html Acesso em 

outubro de 2021. 

 

MARQUEZ, Gabriel Garcia. Cem anos de solidão. Rio de Janeiro: Record. 

 

Memórias do transporte: FEPASA. Disponível em www.noticiando.net. Acesso em 

outubro de 2021. 

 

PINTO, Adolpho Augusto. As estradas de ferro de S. Paulo. São Paulo, Casa 

Vanorden.1916. 

 

_________________. História da viação pública em São Paulo. São Paulo. Governo do 

Estado (Coleção Paulística). 1977. 

 

SIMMEL, Georg. A Metrópole e a Vida Mental. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.) O 

fenômeno urbano. Rio: Zahar. 1976. 

 

Sönksen: A fantástica fábrica de chocolates. Disponível em  www.saopauloantiga.com.br. 

Acesso em outubro de 2021. 

 

Os trens da Paulista e o filé ARCESP. Disponível em www.jundiahy.blogspot.com /2018. 

Acesso em outubro de 2018. 

 

www.apisindigenas.com.br, Acesso em 14 11 2016. 

 

 

 

http://www.vfcoisasantigas.blogspot.com/2011/01/marcas-extintas-v-climax-html
http://www.noticiando.net/
http://www.saopauloantiga.com.br/
http://www.jundiahy.blogspot.com/


 

 

UM NOVO OLHAR SOBRE O TERRITÓRIO: A 

UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DA CARTOGRAFIA 

DA AÇÃO SOCIAL PELOS TRABALHADORES DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

Mariene dos Santos Pereira 

Doutoranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica-SP 

 mariene.pereira.rgt@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO  

 

As análises contidas neste artigo resultam das experiências profissionais no campo 

da política de assistência social e habitação e de uma das perspectivas trabalhadas em 

dissertação de mestrado desta pesquisadora, em que dedicou-se a construir a cartografia da 

ação social no território objeto de sua pesquisa. O presente artigo desenvolve-se a partir da 

perspectiva da territorialização na execução das Políticas Públicas, ressaltando a importância 

da aproximação da realidade vivenciada nos territórios de intervenção para o delineamento 

de ações mais assertivas pelos serviços públicos. Nesse sentido, propõe-se a  elaboração da 

cartografia da ação social como proposta teórica que parte da produção social e dos 

conhecimentos produzidos pelos sujeitos em seus cotidianos.  

A primeira parte debruça-se sobre a perspectiva da territorialização das políticas 

públicas e no desafio de incorporá-la aos processos de gestão. No segundo momento, 

explora-se a cartografia da ação social como ferramenta metodológica a ser utilizada na 

elaboração de diagnósticos socioterritoriais, focando na sua construção a partir da visão dos 

trabalhadores que atuam nos serviços públicos. Por fim, trata-se das etapas a serem 

percorridas na elaboração da Cartografia da ação social.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E TERRITORIALIZAÇÃO 

 

A perspectiva da territorialização na execução das Políticas Públicas ganhou 

notoriedade pós Constituição de 1988, garantindo capilaridade nos atendimentos, 

principalmente no que se refere às políticas sociais de Educação, Saúde e Assistência Social. 

Porém, estar presente no território, não garante que o trabalho ofertado atenda as 

particularidades do território vivido, tal como o compreende Milton Santos. Ou seja, tal 

capilaridade não garantiu que os serviços públicos que prestam atendimento à população 

estruturem sua intervenção a partir das particularidades dos territórios em que estão 

inseridos.  

Áutes (1991, p. 198) descreve que políticas territoriais são aquelas capazes de elaborar 

fórmulas inéditas de gestão do vínculo social, onde o lugar realmente faz diferença.  Nesse 

sentido, o primeiro passo necessário, é o conhecimento e aproximação da realidade 

vivenciada nos territórios de intervenção. 
 

mailto:mariene.pereira.rgt@gmail.com
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É preciso reafirmar que conhecer a particularidade de um território não significa extraí-lo 

ou apartá-lo da totalidade. Não significa exortá-lo da relação da classe social que vive do 

trabalho, pelo contrário, significa inserir, concretamente, o cotidiano do homem ou da 

mulher que vive do trabalho e o que este/a oferece, enquanto padrão de dignidade e 

condição humana de viver. ( SPOSATI, 2013, pg. 9) 

 

 A realidade brasileira é marcada pela desigualdade nas suas múltiplas dimensões. E 

as cidades refletem e concretizam essa característica pela notória diferença existente entre os 

bairros de uma mesma cidade, por exemplo. Nesse sentido, pensar uma política pública 

homogeinizada, que reproduz padrões nos atendimentos nos diferentes serviços é não 

considerar as necessidades latentes e expressas pelos indivíduos nos espaços que ocupam. 

Ao considerarmos um país como o Brasil, em que a diversidade territorial e cultural é marca 

característica, é necessário compreender como as manifestações da questão social se 

concretizam a partir do chão sob o qual ganham forma. 

Como é possível que os serviços ligados às políticas sociais elaborem suas 

intervenções a partir das necessidades dos territórios em que estão inseridos? Através da 

adoção de métodos capazes de delinear as principais necessidades e potencialidades dos 

territórios de intervenção.  
 

A adoção da lógica territorial na gestão das políticas sociais supera sua organização com 

base apenas nas ofertas clássicas ou já definidas pelas normativas, mas reconhece como 

imperativo a obrigação de o Estado prover direitos e proteção a partir das especificidades 

locais e territoriais, incluindo as potencialidades da vida cotidiana, das organizações civis e 

comunitárias e das lideranças locais. (SOUZA, E. RIZZOTI, M; MUSTAFÁ, 2017, p. 84) 

 

A Política de Assistência Social tem como uma de suas funções a Vigilância 

Socioassistencial. Segundo a Norma Operacional Básica(2005), esta deve ser realizada por 

intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações 

territorializadas. Trate-se de uma leitura das situações que incidem sobre famílias e indivíduos 

e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios; e do tipo, volume e 

padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. No entanto, a sua 

efetivação ainda é frágil em todo o território nacional. Essa situação se intensifica em 

municípios de pequeno porte e que encontram-se situados no interior dos estados. E mesmo 

tendo esse pressuposto como base de intervenção, o que se observa é que a realidade 

apontada pela vigilância socioassistencial, não é utilizada como base para o planejamento das 

ações.  

Nesse sentido, deflagra-se a necessária a adoção de métodos capazes de diminuir o 

abismo existente entre planejamento no âmbito da gestão e a lógica da territorialidade das 

intervenções. Souza, Rizzotti e Mustafá (2017) ressaltam que o modus operandi do ciclo de 

gestão das políticas públicas, diagnóstico, planejamento e monitoramento e avaliação, 

diferencia-se de um mero cumprimento de exigência burocrática, a partir de etapas a serem 

executadas. Deve, constituir-se numa dinâmica estratégica, a partir de um processo 

sistemático, integrado, articulado e sequencial que subsidie o caminho a ser definido na 

gestão. 
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CARTOGRAFIA DA AÇÃO SOCIAL COMO MÉTODO DE CONHECIMENTO DA 

REALIDADE NOS TERRITÓRIOS  

 

A discussão da necessidade do desenvolvimento de métodos capazes de realizar uma 

leitura dos territórios, com o objetivo de transformá-la em diagnóstico da realidade social é 

imperioso para a consolidação da perspectiva da territorialização das políticas públicas. Parte-

se da ideia contida nas palavras de Saramago, “se podes olhar, vê. Se podes ver, repara..”. 

Nesse sentido, o método permitirá que não apenas se olhe os territórios e apreenda-se suas 

características, mas sim, que seja possível reparar nas particularidades das expressões das 

desigualdades de cada lugar e tempo especificamente.  

Desta forma, vislumbra-se elencar como uma das possibilidades a ser desenvolvida 

pelos serviços como ferramenta de aproximação da realidade é a construção de Cartografia 

da Ação Social, tendo como referência os estudos de Ana Clara Torres Ribeiro.  
 

A cartografia da ação social concebida por Ana Clara Torres Ribeiro inscreve-se como uma 

proposta teórica e metodologia de referência dialógica e dialética, que parte do princípio 

das trocas de olhares entre as produções científicas e do princípio da produção social e dos 

conhecimentos produzidos pelos sujeitos em seus cotidianos praticados... A ação social, 

portanto, não é ato, mas o ato pensado, concebido, possuidor de princípios e consciente 

de sentido, do sentido de estar no mundo e de resistir. A cartografia da ação social necessita 

ser compreendida como um processo social coletivo. Não termina, nem começa com o 

mapa. Não tem como finalidade o mapa em si. (SILVA e SCHIPPER, 2012, p.26, 27) 

 

 Tal ação demanda um método capaz de coletar não apenas dados, mas as vivências 

que particularizam aqueles indivíduos, vivendo naquele local repleto de determinações 

únicas. Nas palavras de Koga (2011, p. 27) “é a partir de expressões das profundas 

desigualdades vividas pelas populações de cidades brasileiras é que se agudiza o processo de 

exclusão social e é nessa relação exclusão/inclusão social que devem ser construídas 

propostas que se apoiem em metodologias que examinam características sociais e 

territoriais.”  

O presente artigo tem como perspectiva a elaboração desta Cartografia a partir do 

olhar dos profissionais que atuam nos territórios. Segundo Koga (2011, p. 39) “a apropriação 

do território diz respeito ao aspecto interventivo realizado pelos homens, criando e recriando  

significados em torno dessa apropriação cotidiana”. Parte-se do pressuposto, que ao 

trabalhar em serviços que estão locados em determinada localidade, esse trabalhador é 

criador do espaço através da relação estabelecida com a população atendida a partir do 

trabalho desenvolvido.  

Nessa perspectiva, compreende-se o trabalhador, como um dos sujeitos que faz parte 

dessa criação e recriação do espaço vivido através da sua intervenção profissional nos 

diferentes serviços públicos. Como por exemplo, uma professora que propõe um trabalho 

no âmbito da escola voltado para mobilização e educação sobre o preconceito racial, após 

identificar alunas negras que relatam vivências dessa manifestação de preconceito. Essa ação 

visa impactar na dinâmica do território, visto que tais alunos replicariam  em outros 

ambientes de convivência uma forma de sociabilidade não preconceituosa. Por outro lado, 
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vivências de preconceitos no âmbito escolar, também impactam negativamente a forma 

como a criança e o adolescente vão se relacionar com o mundo externo àquele contexto.  

Cabe ressaltar, que tais profissionais enfrentam no cotidiano do trabalho situações 

que impactam na sua intervenção, visto que a sobrecarga de trabalho, sucateamento dos 

serviços públicos, ações fragmentadas, desprofissionalização dos serviços, entre outros, 

figuram como limitadores da lógica gestionária, conforme aponta pesquisa intitulada “ Os 

múltiplos usos dos/nos territórios londrinenses aproximações acerca da categoria do 

território usado”, realizado pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2017). 
 

A gestão da política social depende de agentes, de processos, de saberes, de experiências. 

O trabalho dos agentes não é controlável como um formulário, uma regra bancária de 

procedimento etc. O profissional não é um robô a quem se impede a capacidade de pensar. 

Ele não é um digitador de dados a serem pensados distantes dos territórios onde foram 

produzidos, que devem ser convertidos em homogeneidades irreais. (SPOSATI, 2013, p. 

10) 

 

A proposta ora apresentada baseia-se no reconhecimento da relevância dos 

mencionados saberes e experiências desses agentes para elaboração da cartografia da ação 

social, visto que tais profissionais têm o que o podemos chamar na linguagem coloquial de 

“bagagem”, que seria um rico conteúdo elaborado a partir dos anos de intervenção, mas que 

não são sistematizados, registrados ou transformados em documentos capazes de subsidiar 

intervenções futuras.  

 No campo imaginário seria uma boa estratégia a criação de espaços que possibilitem 

que os agentes públicos expressem suas leituras individuais da realidade dos territórios nos 

quais atuam. Mas é possível vislumbrar que tal elaboração traga à tona visões preconceituosas 

e conservadoras que esses agentes podem ter sobre a realidade e, que se manifestam em suas 

intervenções. No entanto, explicitar essa visão, poderá gerar ricos debates entre esses atores 

e os que já reconhecem as potencialidades expressas e latentes presentes no território. Dessa 

discussão dicotomizada nasce um retrato capaz de reconhecer as dificuldades a serem 

enfrentadas e as potências capazes de fazer seu real enfrentamento. 

Cabe salientar que muitos profissionais por vezes não conhecem o território, não 

analisam suas determinações e não pensam estratégias adequadas às particularidades de cada 

localidade, visto que não são capazes de ter um olhar atento, apurado, atencioso nem ao 

menos ao trajeto que os levam de casa ao trabalho. Por isso, faz-se necessária a adoção de 

métodos capazes de instrumentalizá-los a não só ver, mas também a reparar.     

 

ETAPAS PARA ELABORAÇÃO A PARTIR DE QUEM VIVE O COTIDIANO DO 

TRABALHO NESSES TERRITÓRIOS 

 

Na elaboração da Cartografia da Ação Social, faz-se necessário primeiramente o 

delineamento das etapas necessárias para sua construção. Independente do agente que inicie 

as discussões da necessidade dessa elaboração conjunta, o primeiro passo é a delimitação do 

território de abrangência que será alvo da Cartografia da ação social, seguida da identificação 

dos serviços públicos presentes no território.  
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O uso de cartografias se dá nesse contexto através da elaboração de mapas que 

permitam a visualização dos espaços e serviços públicos existentes. Nesse sentido, a 

utilização de ferramentas tecnológicas existentes, que são de uso público e gratuito figura-se 

como um aspecto facilitador nessa etapa.  Dentre eles podemos citar o Google Earth, Google 

Maps, mapas oficiais, entre outros.  

O exemplo a seguir (Figura 1), demonstra a importância da elaboração do mapa para 

a visualização tanto dos serviços existentes, como da maneira como encontram-se dispersos 

na nos territórios.  
 

O caminho da cartografia nas cidades, seja pela possibilidade de uma aproximação com os 

territórios construídos, seja através da técnica dos geoprocessamento, para melhor 

identificá-los e expressá-los, tem representado uma importante direção na análise da 

realidade urbana e no papel das políticas públicas (KOGA, 2011. p 21) 

 

Figura 1: Localização da rede de serviços públicos e espaços coletivos da Vila Nova - Registro 

-SP. 2017Fonte: Ferreira, Flávia M. L. Vila Nova, entre sonhos, grades e sobrevivência. 

Dissertação de Mestrado. PUC - São Paulo, 2018.  

 

 O terceiro passo a ser utilizado nessa elaboração é o levantamento dos dados sobre 

o bairro ou território estudado. Essa coleta deverá ser baseada nos dados já existentes nos 

serviços, como por exemplo nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família - ESF, a busca 

de quantas famílias possuem cadastro, quais as médias de atendimentos mensais, quais as 

doenças com maior incidência, e demais informações desta natureza. Já os serviços da 

educação poderão levantar dados sobre o número de crianças e adolescentes matriculados 

na instituição de ensino, índice de evasão dos alunos, número de pessoas nos programas de 

alfabetização como o EJA, entre outros. Os Centros de Referência de Assistência Social, 

poderiam levantar dados das famílias cadastradas, faixa de renda familiar, incidência de 

desproteções sociais  atendidas, etc. Esses exemplos nos possibilitam enxergar que nestes 

serviços já existem dados que possivelmente não são sistematizados, cruzados com os dados 
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dos outros serviços existentes e que não são transformados em documentos balizadores das 

intervenções.  

Ademais, a coleta de dados secundários é uma opção estratégica para conhecimento 

da realidade sobre esses territórios. Nesse sentido existem plataformas que possibilitam tal 

consulta como IBGE, PNAD, CECAD, Cadúnico, entre outros. No entanto, faz-se 

necessário para além da sistematização das informações, que estas sejam analisadas pelos 

atores que estão protagonizando essa construção.  

Esse primeiro levantamento consiste principalmente na apuração de dados 

quantitativos, mas a Cartografia da Ação Social é um mosaico que vai ser construído a partir 

do uso de diferentes ferramentas metodológicas. Nesse sentido, faz-se necessário escolher 

outros recursos capazes de capturar a subjetividade existente no território.  
 

Desse modo, a cartografia aqui sugerida é a da denúncia e também aquela que orienta a 

ação social, desvendando contextos e antecipando atos (Cf Almeida, 1994). Significa, 

portanto, tanto a contextualização veloz da ação hegemônica, cada vez mais 

estrategicamente localista, quanto a valorização imaginativa dos lugares vividos, onde a 

vida escorre ou ganha força reflexiva e transformadora. Como carta, o mapa não aparece 

como instrumento isolado ou como bela ilustração de textos, exacerbando critérios 

estéticos, mas sim como ferramenta analítica e como sustento da memória dos outros. 

Neste sentido, propõe-se uma cartografia incompleta que se faz fazendo. (SILVA. 2014. p 

15) 

 

 Partindo dessa lógica, que compreende que é no processo que serão definidos os 

caminhos a serem percorridos, elencou-se três possíveis instrumentos metodológicos que 

possibilitam tal captura.  

 A primeira delas é a elaboração de Mapas Falados, que consiste em uma ferramenta 

que permite discutir diversos aspectos da realidade de forma ampla, sendo muito utilizada 

como técnica exploratória, no início de um diagnóstico. Nesse sentido, orienta-se que ele seja 

elaborado a partir de um fio condutor.  
 

Evolução histórica através da pergunta: “sempre foi assim?”, pode-se captar informações sobre 

o passado e sua evolução a partir da descrição de determinado aspecto ou do mapa como 

um todo. 

Identificação de cenários futuros: por meio da pergunta “como estará este desenho daqui a ‘X’ 

anos?” pode-se perceber tendências e por meio da pergunta “como queremos que este 

desenho esteja daqui a ‘X’ anos?” pode-se identificar sonhos e projetos, individuais e 

coletivos. 

Percepção de bem-estar: de forma indireta, pode-se captar como o grupo percebe, por exemplo, 

as “pessoas de sucesso” daquela determinada sociedade. Dependendo da escala do mapa, 

ao se localizar a casa de uma pessoa, podem surgir comentários sobre sua condição de vida 

ou sobre sua inserção social.  

Identificação de valores: a ordem como os aspectos da realidade vão sendo discutidos pelo 

grupo pode ser também indicativo dos valores que as pessoas atribuem a eles.  

Identificação de infra-estrutura: é possível, de forma rápida e eficiente, identificar a 

infraestrutura existente no local estudado (exemplo: escolas, estradas, postos de saúde e 

outros), bem como, colocar em discussão a qualidade dos serviços prestados. 

Estratificação de ambientes: o mapa falado permite a identificação de ambientes distintos 

dentro de um mesmo espaço geográfico como, por exemplo, regiões mais secas e mais 

úmidas de um município. (FARIA, CUNHA, 2006. p. 30) 
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Outra possibilidade é o levantamento da Trajetória de Vida do território a partir dos 

relatos dos profissionais que participarão da elaboração da cartografia. Essa experiência 

torna-se rico espaço de trocas das diferentes vivências e informações que muitas vezes 

encontram-se escondidas em memórias não reveladas.  
 

Através das práticas, dos eventos, das inflexões e destinações que singularizam essas 

trajetórias, é possível apreender os movimentos e as tensões do campo social. No curso de 

suas vidas, indivíduos e suas famílias atravessam espaços sociais diversos, seus percursos 

passam por diversas fronteiras, e são esses traçados que podem nos informar sobre a 

tessitura do mundo urbano, seus bloqueios, suas fraturas e pontos de tensão.” (Telles e 

Cabannes, 2006, p. 52) 

 

Por fim, o terceiro procedimento metodológico que pode ser utilizado é de Grupo 

focal. partindo da seguinte concepção de que  
 

A essência do grupo focal consiste justamente na interação entre os participantes e o 

pesquisador, que objetiva colher dados a partir da discussão focada em tópicos específicos 

e diretivos (por isso é chamado grupo focal). É composto por 6 a 10 participantes que não 

são familiares uns aos outros. Estes participantes são selecionados por apresentar certas 

características em comum que estão associadas ao tópico que está sendo pesquisado. Sua 

duração típica é de uma hora e meia. A coleta de dados através do grupo focal tem como 

uma de suas maiores riquezas basear-se na tendência humana de formar opiniões e atitudes 

na interação com outros indivíduos. (IERVOLINO; PELICIONI, 2001. p. 2) 

 

É importante ressaltar que a utilização de tais recursos podem ser através de espaços 

já existentes para aplicação dessas ferramentas metodológicas, tais como reuniões de 

planejamento semanal da saúde, reuniões de HTPC nas escolas, etc.  

Por fim, a necessidade de outras ferramentas podem surgir no decorrer da 

elaboração, corroborando com a ideia de que é no percurso de construção que se identifica 

os procedimentos que serão necessários para construção da Cartografia da ação social. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao considerar o Estado como um elemento fundamental na constituição do território, 

como um agente mediador e regulador de interesses públicos e coletivos (SOUZA, E. RIZZOTI, 

M; MUSTAFÁ, 2017, p. 85), é mister que este reconheça a necessidade de gerir as políticas sociais 

a partir da lógica da territorialização, garantindo que as intervenção no âmbito público atendam de 

fato as necessidades postas socialmente a partir dos territórios.   

A cartografia da ação social emerge neste cenário como uma possibilidade de leitura 

da realidade vivenciada nesses territórios, que ainda que marcados pela estigmatização, 

carregam em si potencialidades, experiências de luta estabelecidas como resistências ao modo 

de vida que lhes fora imposto. 

Os agentes públicos são atores fundamentais para a construção de diagnósticos e 

documentos que possam subsidiar as decisões e prioridades no campo das políticas públicas, 

garantindo cada vez mais que o trabalho ofertado esteja em consonância com a realidade dos 

indivíduos e famílias atendidas.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo principal deste trabalho é discutir a relação entre as políticas públicas de 

qualificação profissional e as mudanças no mundo do trabalho. A década de 1970, a partir 

do chamado “laboratório neoliberal” imposto no Chile, foi um importante marco de 

profundas mudanças na relação capital-trabalho, baseada na desregulação, informalização, 

dessindicalização e flexibilização do trabalho. As medidas neoliberais tomadas a partir de 

então foram se espraiando globalmente, amplificando os determinantes estruturais do 

capitalismo e expandindo a racionalidade neoliberal para todas as esferas da sociedade. 

Portanto, o neoliberalismo provocou uma expansão das fronteiras do mercado para a 

“totalidade da ação humana”, acentuando um movimento de absolutização do capital em 

todas as esferas sociais (DARDOT, LAVAL, 2016, p. 136; ALVES, 2011). Nesse mesmo 

período, o empresariado brasileiro se estabeleceu nos debates e nas elaborações de políticas 

educacionais, com a intenção de atender às necessidades da produção e da acumulação 

capitalista. Nesse cenário, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) tornou-se uma 

importante instituição no engajamento do setor industrial na promoção de políticas públicas.  

A necessidade de qualificação para o trabalho é tema recorrente da burguesia 

industrial. Para este setor, a carência de mão de obra qualificada no Brasil impede ou dificulta 

o desenvolvimento do país. Assim, a CNI assumiu o controle da formação profissional na 

década de 1940, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), fundado 

em 1942, e do Serviço Social da Indústria (SESI), fundado em 1946. Em sua fundação, o 

SENAI buscava “atender aos interesses industriais ao formar profissionalmente o 

trabalhador”, enquanto que o SESI surgiu com o “objetivo de conformar ‘moral e 

civicamente’ a força de trabalho” (RODRIGUES, 2007). Rodrigues (2007, p. 167) ressalta 

que a criação do SESI estava intimamente ligada ao “relativo acirramento da luta de classes”, 

em um contexto mundial de “prestígio da URSS”. Sendo assim, havia uma evidente luta 

ideológica. A criação tanto do SENAI, quanto do SESI, buscava abarcar todas as esferas da 

formação humana. Nesse sentido, o objetivo principal do SESI estava direcionado a 

formação “moral e cívica” do trabalhador industrial, enquanto que o SENAI buscava a 

formação profissional. No final da década de 1960, mais especificamente em 1969, foi criado 

também o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que tinha como finalidade estabelecer um 

intercâmbio entre a indústria e as universidades públicas. Compondo, assim, a chamada 

“tríade pedagógica” da indústria. Portanto, a CNI se consolidou como uma representante 
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importante para a história das ideias pedagógicas, sendo a formação profissional um dos 

primeiros lugares ocupados pelos empresários e industriais devido à crescente necessidade 

de formação de mão de obra para a indústria nacional (SOUZA, 2012).  

A aproximação de setores empresariais nas políticas públicas para a formação 

profissional não é um fenômeno novo. Porém, no período mais recente, houve uma 

intensificação de organizações não governamentais nacionais e internacionais atuando na 

formulação de políticas públicas educacionais (AMEIDA, HEY, 2018). Como Fontes (2010) 

ressalta, a compreensão da “essência de uma política educacional” deve considerar a 

correlação de forças pelo qual ocorre a definição e a implementação de uma política pública, 

marcado por diversos interesses econômicos, políticos e ideológicos. Portanto, é importante 

compreender a relação entre a política educacional e o processo de produção socialmente 

vigente bem como as pressões empresariais exercidas sobre o Estado. Assim, é necessário 

pensar sob duas perspectivas, de um lado, olhar para as políticas públicas que respondem à 

necessidade de qualificação profissional e, por outro lado, olhar para as transformações no 

mundo do trabalho que demandam a qualificação profissional de mão de obra.  

A CNI considera a Educação como um fator chave para aumentar a produtividade e 

competitividade do país, elaborando diretrizes para a área supracitada. Como escolha 

metodológica, este trabalho se direciona a trabalhar com os documentos produzidos pela 

própria CNI, para desvelar, pela ótica do próprio empresariado industrial, sua agenda para a 

educação. Entende-se que relacionar as necessidades da indústria na formação de mão de 

obra qualificada com as transformações no mundo do trabalho, permite expor os processos 

de subjetivação da força de trabalho demandada pelas novas formas de trabalho precarizadas, 

instáveis e flexíveis. Assim, as políticas públicas para a formação profissional tornam-se 

centrais para a subjetivação, sendo uma importante esfera da sociedade para a formação dos 

sujeitos. Portanto, verificar a ingerência da burguesia industrial na educação pode auxiliar a 

desvelar o tipo de trabalhador desejado para as novas e flexíveis relações capital-trabalho. A 

contribuição deste trabalho reside na reflexão das políticas públicas de formação de mão de 

obra e, além de pensá-la como um produto da negociação coletiva, visa olhar para a 

recomposição social da classe trabalhadora. Para tal, a seguir, serão apresentados os principais 

programas de qualificação profissional e a adequação das políticas públicas de formação 

profissional no capitalismo global. Segundo, apresentar-se-á alguns documentos elaborados 

pela CNI a fim de sondar as aspirações da indústria para a Educação. Por fim, far-se-á uma 

reflexão sobre a recomposição social da classe trabalhadora. 

 

A ADEQUAÇÃO DOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO 

CAPITALISMO GLOBAL 

  

As políticas públicas de formação profissional, ao longo da história, buscaram 

resolver o problema do desemprego. Neste sentido, os programas implantados visavam 

aumentar a empregabilidade da classe trabalhadora. Lima e Pacheco (2017) destacam os 

seguintes programas de abrangência nacional que foram adotados no Brasil: o Programa 

Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial (PIPMOI), adotado em 1963; o 
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Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO), em 1972; o Plano Nacional 

de Qualificação do Trabalhador (PLANFOR), em 1996; o Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ), de 2003, que substituiu o PLANFOR e que em 2012 passou a chamar Programa 

Brasileiro de Qualificação Social e Profissional – QUALIFICA BRASIL; e o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). Este último, criado em 

2011, ocorreu em meio a um crescimento econômico e à alta demanda por mão de obra por 

parte de diversos setores produtivos, sobretudo aqueles ligados à área tecnológica 

(LAURENTINO, ALLOUFA, 2019). Houve também a incorporação às ações anteriores os 

programas de Bolsa-formação e o Fies Técnico. 

Entre 2003 e 2010 houveram incrementos significativos nas políticas de formação 

profissional, com a criação de vários Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

a partir de 2008; a criação de 214 escolas técnicas federais em todos os Estados brasileiros, 

além de um acordo de gratuidade com o “Sistema S” efetivado em 2008 (CASSIOLATO, 

GARCIA, 2014) e; ainda em 2008, por meio da Lei 11.741, acrescentou-se à Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) 9.394/96, uma seção sobre a educação profissional e técnica de nível médio, 

até então inexistente (TOMINAGA, CARMO, 2015). Todos estes programas citados estão 

alinhados a uma “política neodesenvolvimentista de indução a formação de força de trabalho 

flexível” (OLIVEIRA, SOUZA E SILVA, 2019). Que seguiram a dinâmica econômica para 

garantir a manutenção das “relações de produção e divisão social do trabalho na fase de 

acumulação flexível do capital” atuando, portanto, na reprodução da força de trabalho 

(OLIVEIRA, SOUZA E SILVA, 2019; DEITOS, LARA, ZANARDINI, 2015; CAMARA, 

2018). Considera-se que estes programas se mostraram insuficientes para enfrentar o 

“gargalo” de formação de mão de obra existente no Brasil (LIMA, PACHECO, 2017). 

Em se tratando da CNI, como já indicamos, esta assumiu o controle da formação 

profissional com sua “tríade pedagógica”. A educação profissional foi, portanto, um dos 

primeiros lugares ocupados pelos empresários e industriais, devido à crescente necessidade 

de formação de mão de obra para a indústria nacional (SOUZA, 2012). Assim, ao identificar 

a educação como um ponto chave para o desenvolvimento econômico, a CNI buscou 

demonstrar que era necessário alterar o sistema educacional, para que este se tornasse 

“coetâneo e articulado aos interesses industriais”. Somado a isso, a indústria também se 

interessou em ter maior controle “sobre as ações e o desempenho das instituições escolares” 

(OLIVEIRA, 2003a, p. 254). Oliveira (2008) analisa as reformas nas políticas de formação 

profissional da década de 1990. O autor afirma que as reformas na educação profissional 

brasileira, encabeçadas pela CNI, incorporaram as sugestões feitas por agências 

supranacionais, dentre elas, o Banco Mundial (BM) e a Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe (CEPAL). Assim, Oliveira (2008, p. 128) apontou para a proximidade entre 

o “proposto pelas agências internacionais de financiamento e o proposto por parte do 

empresariado”. No período, segundo Lautier (2010), as políticas sociais da América Latina 

sofreram uma mudança caracterizada pela substituição do conflito pelo consenso. Segundo 

o autor, o debate “parece perder clareza no início dos anos 1990, acabando por desaparecer 

no início dos anos 2000. O debate dá lugar a um consenso”. Uma particularidade dessa 

mudança do conflito para o consenso é que ele não está enraizado em um país. Em outras 
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palavras, o consenso não tem uma origem nacional interna, ele provém de agências 

supranacionais que “se impõem nos debates políticos nacionais” (LAUTIER, 2010, p. 355). 

O consenso é uma autoproclamação de legitimidade, decreta, pois, “ilegítima todas as 

opiniões que não encontram lugar no interior desse campo consensual” (LAUTIER, 2014, 

p. 472). Esta mudança foi promovida por agências supranacionais – como Banco Mundial, 

Banco Interamericano para o Desenvolvimento, entre outras – e ocasionou um esvaziamento 

no debate e no esvaziamento da própria democracia, segundo o autor supracitado. 

A concepção de qualificação também sofreu alterações diante do sistema de 

produção flexível e das novas formas de organização do trabalho (MANFREDI, 2007). Para 

Lúcia Bruno (2011, p. 555) a definição de qualificação diz respeito à “capacidade do 

trabalhador de realizar as tarefas requeridas pela tecnologia utilizada” decorrente das relações 

sociais de produção vigentes. Para tal, é necessário um dispêndio intelectual e físico. No 

entanto, houve um movimento na tentativa de substituir noções como “saberes” e 

“conhecimento”, vinculados à ideia de qualificação, para a noção de “competências”, ligada 

à ideia de performance e eficácia, como ressalta Lucie Tanguy (LEMBRÉ; MOREAU; 

TANGUY, 2020). Porém, a noção de qualificação não desaparece do cenário da formação 

profissional. Como ressalta Lúcia Bruno (2011), a noção de qualificação, assim como a de 

competência, é vista como mercadoria. Neste sentido, é de interesse do capitalista controlar 

os processos formativos com intuito de formar dentro de certos “padrões exigidos pela 

organização do trabalho e pela tecnologia utilizada” (BRUNO, 2011, p. 557).  

A CNI busca tornar a economia nacional mais competitiva em relação à indústria 

estrangeira. Para tanto, a CNI defende uma reestruturação tanto no campo da economia, 

quanto no campo da educação, fazendo um “receituário de propostas” (OLIVEIRA, 2003a, 

p. 252). Infere-se desde diagnóstico que, na década de 1990, – período que Oliveira (2003a) 

concentrou suas análises – a CNI estava se abrindo para o capital estrangeiro, iniciando uma 

mudança do desenvolvimentismo anterior, para uma orientação voltada mais para o 

mercado. Sendo assim, ao se aproximar da ideologia neoliberal, a CNI foi “assumindo uma 

posição mais clara em favor das reformas institucionais que assegurassem o domínio da 

regulação do mercado e da privatização dos serviços, tradicionalmente, mantidos pelo 

Estado” (OLIVEIRA, 2003a, p. 253). Uma das mudanças ocorridas neste período, foi o 

aumento da capacidade de organização coletiva dos industriais, que passaram a adotar uma 

agenda comum (CARMO, MIRANDA, 2019, p. 1785). Encontra-se um exemplo da 

articulação coletiva dos industriais no trabalho de Mancuso (2007). Ao buscar explicitar em 

qual medida as proposições empresariais se tornam políticas governamentais, Mancuso 

(2007) verifica que, na década de 1990, a CNI unificou uma agenda comum entre os 

industriais em torno do Custo Brasil. Assim, os empresários industriais, ao identificarem o 

Custo Brasil como algo prejudicial à competitividade da indústria brasileira, passaram a atuar 

politicamente para reduzi-lo, obtendo um “alto índice de sucesso” por meio de lobby 

(MANCUSO, 2007, p. 196).  

Carmo e Miranda (2019) destacam que, na medida que o Brasil vai se inserindo no 

“mercado internacional globalizado”, são adotadas várias reformas e privatizações. O perfil 

das indústrias nacionais se modifica “para se adaptar à globalização e para conseguir uma 
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vantagem competitiva no mercado nacional e internacional”. A globalização trouxe 

mudanças não só para o campo produtivo e econômico, mas também modificou os sistemas 

educacionais. Lúcia Bruno (2011, p. 552), argumenta que, com a transnacionalização 

econômica, as estruturas de poder do capitalismo também foram alteradas. Desta forma, para 

a autora, a reprodução da classe trabalhadora também teve de ser “pensada neste nível, ou 

seja, supranacionalmente”. A educação, portanto, deixou de ser pensada, planejada e regulada 

nacionalmente e passou a envolver agentes supranacionais. A pedagogia das competências 

entrou neste contexto para “subordinar a aprendizagem às novas necessidades do capital” 

(BRUNO, 2011, p. 553). 

Na produção no capitalismo global há uma polarização entre uma mão de obra com 

pouca qualificação, ao mesmo tempo que necessita de uma mão de obra com uma alta 

qualificação técnica. Bruno (2011, p. 558) argumenta que, do ponto de vista do capital, não 

há necessidade em formar em um mesmo grau de complexidade a totalidade das novas 

gerações. Ressalta que nem toda formação existe primordialmente para ensinar, mas existe 

também para “disciplinar e controlar comportamentos”. Essa contradição existente na 

necessidade de qualificação no estágio atual do capitalismo – diferentemente das outras fases 

da produção capitalista, como no fordismo que requeria uma massa semiqualificada ou 

altamente qualificada – requer que uma grande massa da humanidade possua conhecimentos 

básicos em português e matemática, enquanto que uma parte tenha alto conhecimento 

técnico. A educação, portanto, volta-se para a mercantilização e para o conhecimento 

utilitário, ou seja, treinar habilidades demandadas pelo mercado de trabalho e garantir a 

empregabilidade dos estudantes (ROBINSON, 2016, p. 17). Para Lúcia Bruno (2011, p. 546), 

a reprodução da classe trabalhadora global, por meio da escola, garante as “qualificações 

necessárias para o exercício do trabalho”. Essa reprodução é garantida através do 

conhecimento instrumentalizado. Sendo assim, é necessário transformar o saber aprendido 

na escola em técnicas de trabalho e em “comportamento adaptativo aos novos códigos 

disciplinares” (BRUNO, 2011, p. 554). 

 

O PENSAMENTO PEDAGÓGICO INDUSTRIAL 

 

Este item, direciona-se a analisar os documentos produzidos pela CNI, para desvelar, 

pela ótica do próprio empresariado industrial, sua agenda para a educação no intuito de 

sondar as aspirações da indústria para o tipo de educação que almejam. Na perspectiva da 

CNI, a educação é uma importante base de apoio para o “desenvolvimento sustentável do 

Brasil”, bem como para o crescimento e para elevação da produtividade (CNI, 2007, p. 7). 

Para a CNI (2007, p. 8), a educação é um tema de interesse para a indústria para formar 

trabalhadores qualificados e “tornar a indústria brasileira de classe mundial”. Um documento 

publicado em 2007 que foi derivado do Mapa Estratégico da Indústria 2007 – 2015 intitulado 

“Educação para a nova indústria: uma ação para o desenvolvimento sustentável do Brasil”, busca 

apresentar o programa de abrangência nacional, a ser concretizado pelo SESI e SENAI. Para 

a indústria, o processo de expansão da formação profissional requer uma sinergia entre 

indústria e educação. Ou seja, segundo o documento, da mesma forma que “a educação 
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contribui para o avanço da indústria, esta, por sua vez, retribui provocando mudanças no 

ambiente educativo” (CNI, 2007, p. 7). Neste trecho fica evidente que a CNI reconhece a 

interferência dos empresários e industriais nas políticas que remodelam a educação. Ainda, 

reforçam que a educação deve estar voltada aos interesses da indústria, que “requer 

trabalhadores cada vez mais capacitados e qualificados” (CNI, 2007, p. 8).  

Reiteradamente, o documento aponta a educação como fundamental para o 

crescimento da economia. De acordo com o documento, a educação tem “efeito direto sobre 

a melhoria da produtividade do trabalho”. A produtividade do trabalho, por sua vez, está 

relacionada a “formação de trabalhadores mais eficientes, capital humano”. Além disso, a 

educação também tem efeito, segundo o documento, para aumentar a capacidade do país de 

absorver e gerar novas tecnologias (CNI, 2007, p. 9). No entanto, isso só é possível, na visão 

da indústria, com o desenvolvimento de “competências profissionais adequadas às 

necessidades do setor produtivo e no fomento ao empreendedorismo e à criatividade”. Para 

formar os trabalhadores é necessário identificar “quais as competências dos perfis 

profissionais desenhados para atender às novas demandas da indústria” (CNI, 2007, p. 8). 

Neste documento, publicado em 2007, a CNI centra suas ações nos marcos do 

SENAI e do SESI. Afirmam que estes serviços “reestruturam-se para atender 

adequadamente às novas necessidades da indústria competitiva” (CNI, 2007, p. 13). Para tal, 

responde a “quatro forças transformadoras da economia brasileira”, que são: novos perfis 

profissionais; novas regiões industriais; novas tecnologias; e aceleração do ritmo de 

crescimento. No subitem “novos perfis educacionais”, o documento afirma que devido a 

constantes mudanças nos processos produtivos cria-se a necessidade de mudanças nas 

“competências requeridas para o trabalho” (CNI, 2007, p. 13). Desta forma, requer-se um 

novo perfil profissional para a indústria. Para suprir essa demanda da indústria é necessário, 

segundo o documento, ampliar a oferta de educação profissional e promover ações voltadas 

para o aumento da escolaridade básica. Segundo o documento (CNI, 2007, p. 13), um dos 

principais limitadores do crescimento do país é a “baixa escolaridade da força de trabalho”. 

A educação básica é considerada como uma condição para o desenvolvimento de 

competências profissionais (CNI, 2007, p. 14). Para formar esses profissionais, é necessária 

uma “educação continuada” em “ambiente cada vez mais flexível, no formato e nos 

conteúdos”, segundo o documento (CNI, 2007, p. 16). Nesse ponto, o documento ainda 

afirma que existe uma tendência internacional em priorizar cursos de “formação generalista” 

para, na empresa, realizar o aprofundamento da especialização. Nesse sentido, a CNI advoga 

para a necessidade de reformular as metodologias de ensino e redesenhar os conteúdos 

educacionais. O documento afirma a necessidade de modernizar as escolas e de inserir novos 

conteúdos de formação, bem como a necessidade de ampliar a educação a distância, que 

tenha uma aprendizagem flexível, voltada para a educação empreendedora e na empresa 

(CNI, 2007, p. 16). 

Um outro documento importante, elaborado pela indústria em 2013, intitulado 

“Educação para o mundo do trabalho: sumário executivo”, apresenta uma proposta do setor 

industrial sobre a educação para o trabalho. Este documento propõem ações que promovam 

a qualificação do jovem para o mercado de trabalho, “indispensável para a qualificação do 
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sistema produtivo e para a competitividade da indústria brasileira no panorama 

internacional”. Há a proposição de orientações educacionais concretas que promovam a 

educação para o mundo do trabalho. Tais ações, segundo a CNI (2013, p. 9), visam repercutir 

positivamente no setor industrial do país, ou seja, que produzam “impactos e resultados mais 

imediatos em algumas dimensões qualitativas da educação”. Para justificar a necessidade de 

promover ações para a educação, o documento afirma que há um consenso de que o nível 

educacional é um dos “fatores que estimulam ou entravam a modernização e a 

competitividade dos diversos setores econômicos”. Para haver avanços é necessário, segundo 

o documento, “promover um decisivo salto na qualidade da educação escolar básica", 

focando o domínio da língua portuguesa e matemática (CNI, 2013, p. 10). Ou seja, um 

aspecto novo que surge nas orientações educacionais analisadas no documento anterior para 

este, é que a CNI desloca o discurso para a educação escolar básica. Anteriormente, a CNI 

estava direcionada a pensar a educação para a nova indústria dentro dos marcos do SESI e 

do SENAI – instituições coordenadas pela confederação. Agora, percebemos o 

direcionamento das orientações educacionais para a educação básica geral. Propõe, então, a 

definição de uma agenda que restrinja a educação ao objetivo único de formar para o mundo 

do trabalho. Ou seja, uma educação que “oferece ao jovem conhecimentos, competências e 

habilidades indispensáveis ao seu desenvolvimento pessoal, como cidadão e como agente 

produtivo” (CNI, 2013, p. 19) e que contemple competências como “raciocínio lógico e 

algumas competências comportamentais” (CNI, 2013, p. 20). 

A CNI (2013, p. 10) salienta que é necessário associar a qualidade da educação básica 

à qualificação profissional específica. Nesse sentido, a educação básica torna-se essencial para 

o desenvolvimento dessas competências profissionais. As mudanças nos processos 

produtivos provocaram necessidades de adequações nas competências necessárias para o 

trabalho. Como Dardot e Laval (2016, p. 143) afirmam, esses conhecimentos devem estar 

alinhados ao mercado. Assim, não é qualquer conhecimento e competência que importa na 

sociedade neoliberal, o conhecimento deve ser “diretamente utilizável no mercado”. Para 

atender essas novas competências necessárias, a CNI advoga para a aprendizagem flexível, 

reformulando as metodologias de ensino e inserindo novos conteúdos (CNI, 2007). Segundo 

o mesmo documento, “o novo mundo do trabalho pede que o indivíduo esteja preparado 

para atuar em situações planejadas e não planejadas”. Esse novo mundo do trabalho, 

portanto, exige que o sujeito esteja preparado para atuar em um mundo onde a flexibilidade 

e a incerteza estão em voga. O mundo do trabalho é, segundo Dardot e Laval (2016, p. 

140/141), “concebido como um processo de autoformação do sujeito econômico”. Ou seja, 

esse processo de subjetificação é “autoeducador e autodisciplinador, pelo qual o indivíduo 

aprende a se conduzir”. Desta forma, o mercado constrói o sujeito, que por sua vez deve 

estar em constante aprendizado de modo que consiga “governar a si mesmo no mercado”. 

A formação do “eu-empreendedor”, portanto, depende da direção que os sujeitos são 

modificados ou devam modificar-se. Essa capacidade de modificação e de adaptação é um 

imperativo do “eu-empreendedor” (BRÖCKLING, 2015, p. 53). 

Em 2013, a CNI publicou um outro documento que foi derivado do Mapa 

estratégico da indústria 2013-2022 direcionado para o “fator-chave” Educação, intitulado 
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“Mapa estratégico da indústria 2013-2022: Uma agenda para a competitividade – Educação para o mundo 

do trabalho: a rota para a produtividade”. A CNI ressalta que o desenvolvimento de “novas 

competências em educação”, inovação e a adaptação às “condições da economia global” são 

fundamentais para o desenvolvimento do país. A CNI, portanto, apresenta em seu discurso 

uma preocupação cada vez maior e cada vez mais recorrente em adequar o Brasil às 

exigências globais. Afirmam que “a velocidade e o alcance das nossas reformas e avanços 

devem ser submetidos a comparações internacionais” (CNI, 2013a, p. 10).  

Ao ressaltar que existe uma “nova geografia do crescimento, da produção e da 

inovação”, o documento afirma que as transformações ocorridas a nível mundial exigem 

novas respostas (CNI, 2013a, p. 11). A internacionalização da produção permitiu a 

descentralização das atividades industriais, gerando uma nova divisão mundial do trabalho. 

Além disso, a “velha noção de organização taylorista do trabalho está perdendo a relevância”, 

segundo o documento. A CNI (2013a) reconhece que este fenômeno gerou “uma 

fragmentação nunca vista na produção” e ocasionou a internacionalização das empresas 

brasileiras (CNI, 2013 a, p. 15). Para se adequar a essa “nova geografia” é necessário, segundo 

a CNI (2013a, p. 14), adequar também o sistema educacional. A adequação do sistema 

educacional, somado às reformas no mundo do trabalho, por exemplo as reformas 

trabalhistas e previdenciárias, garantiriam que o país participasse do “clube dos países e 

empresas que controlam as fases mais nobres das cadeias globais de valor”. Para entrar para 

o “clube” o Brasil precisa de “uma população trabalhadora educada e preparada para navegar 

na economia do século XXI” (CNI, 2013a, p. 14). 

O capital humano é, portanto, crucial para a nova fase da indústria, pois permite que 

os trabalhadores estejam preparados para “lidar com as novas tecnologias de produção e de 

organização da produção que determinam a competitividade das empresas e a prosperidade 

das nações”. É necessário, portanto, capacitar o capital humano para a “era do 

conhecimento”, preparando crianças e jovens para “o mundo das tecnologias e das 

inovações”. Nesse sentido, os currículos devem “incorporar atividades e conteúdos que os 

capacitem a participar ativamente do mundo e do mercado de trabalho que os aguarda” 

(CNI, 2013a, p. 15). Para tal, o documento propõe o aumento na carga de ensino de 

português e de matemática, que “será particularmente útil para esse fim”. Vemos que as 

propostas da CNI para a educação básica, em uma clara adesão à Teoria do Capital Humano 

(TCH), estão direcionadas para a formação flexível de competências e habilidades que devem 

estar alinhadas com a necessidade de competir em um “mercado globalizado e em crise” 

(MELO, 2012).  

Com a mudança nas relações capital-trabalho, o tipo de capital humano requerido 

também mudou. Ou seja, existe a necessidade de enquadrar a educação dado o novo estágio 

do capitalismo. Para isso, segundo Robinson (2016), são necessários três tipos de capital 

humano. Primeiro, é necessário um grupo de intelectuais orgânicos que pensem e formulem 

estratégias para o sistema, ou seja, os tecnocratas e administradores que resolvam os 

problemas de manutenção e desenvolvimento do sistema. Segundo, é necessário um grande 

exército de pessoas para suprir as necessidades do trabalho, que tenham pouco ou nenhum 

pensamento crítico e reflexivo. Por fim, é necessária uma massa excedente para o trabalho 
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flexível, que pode ser controlada e descartada quando não mais necessária (ROBINSON, 

2016, p. 1). Assim, para a grande massa precarizada, o tipo de educação que está sendo 

imposta no mundo inteiro pelas elites transnacionais tem em comum a supressão do 

pensamento crítico. Desta forma, a massa da humanidade deve ter acesso a um 

conhecimento mínimo, com ênfase em português e matemática, que se destine somente a 

necessidade básica do trabalho assalariado. Cada vez mais, a educação global caminha para 

que a força de trabalho tenha menos autonomia e habilidades criativas, com o intuito de 

manter os mecanismos de controle social face a desigualdade e ao desemprego 

(ROBINSON, 2016, p. 9).  

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A RECOMPOSIÇÃO SOCIAL DA CLASSE 

TRABALHADORA 

 

A flexibilidade do sistema capitalista vem mudando as formas como o Estado conduz 

suas políticas educacionais, econômicas e sociais. A esfera privada é aliada do Estado para 

qualificar profissionais, adaptando-os ao mundo do trabalho nessa fase de acumulação 

flexível do capital. A educação profissional é considerada pelo empresariado uma “peça 

importante para a eficiência e produtividade das empresas instaladas no país”. E o Estado 

atende essa demanda por meio das “políticas públicas educacionais e do sistema de ensino 

para formar essa força de trabalho demandada pelo mercado capitalista de produção” 

(OLIVEIRA, SOUZA E SILVA, 2019). O cenário apresentado acima aponta para um 

ajustamento das políticas públicas à necessidade da produção flexível e globalizada. Para tais 

ajustes, a CNI apresenta-se como uma importante instituição para a promoção de políticas 

que atendam essa demanda, incorporando orientações de agências supranacionais. 

Vimos que a CNI, representante da burguesia industrial, atua para promover políticas 

públicas que atendam às necessidades da acumulação capitalista. Porém, essa necessidade da 

acumulação não fica restrita ao campo econômico, ela atinge também a fabricação da 

subjetividade. Para tanto, a CNI adentra a esfera da educação a fim de formar indivíduos que 

se ajustem com mais facilidade a um “mercado de trabalho cada vez mais flexível”. Pretende-

se aqui, fazer uma reflexão sobre a recomposição social da classe trabalhadora e sobre a 

formação do sujeito neoliberal diante das mudanças capital-trabalho. 

Para discorrer sobre a recomposição social da classe trabalhadora iremos referenciar 

um importante estudo feito por Beaud & Pialoux (2009) publicado no livro intitulado 

“Retorno à condição operária: investigação em fábricas da Peugeot na França”. Beaud & Pialoux (2009) 

buscaram interligar fatores que vão desde as relações dentro da fábrica às relações sindicais, 

familiares e escolares, estas últimas de grande importância para entender a mudança 

geracional refratada nas relações de trabalho. Ou seja, relacionaram o processo de 

desestruturação da classe operária e as mudanças das relações econômicas a outras esferas da 

vida social, procurando elucidar as lógicas de dominação e de exploração que se perpetuam 

ou se renovam (BEAUD & PIALOUX, 2006, p. 46). Este trabalho é bastante inspirador na 

medida em que aproxima as fronteiras entre trabalho e educação, analisando as 

transformações ocorridas no seio da classe operária que interferiram no “ser trabalhador”. 
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Beaud & Pialoux (2009) puderam acompanhar diversas transformações que contribuíram 

para a desestruturação do grupo operário, que vão desde a desmoralização no campo político 

e sindical, passando pelas mudanças nas relações econômicas e pela democratização do 

ensino. Assim, denotaram que a força da classe mobilizada no campo político e sindical – 

demonstrada pelas lutas sociais do movimento operário organizado e que conquistou um 

conjunto de direitos trabalhista – foi se perdendo. O desemprego em massa e o processo de 

precarização do trabalho contribuíram para a desmoralização e desorganização política e 

sindical da classe operária. Esses fatores conferiram à classe operária a perda de seu capital 

coletivo, material e simbólico (BEAUD & PIALOUX, 2006, p. 44).  

Após o livro ser publicado, em 1999, ficou evidente para os autores que a classe 

operária estava diante de uma nova configuração histórica. Antes, a classe operária possuía 

uma grande representatividade política e sindical e agora encontra-se na defensiva. Assim, as 

utopias que tinham florescido nos anos 1970 esvaíram-se, restando “a angústia de um futuro 

cada vez menos previsível”, segundo os autores (PIALOUX & BEAUD, 2013, p. 42). Um 

processo semelhante ocorreu aqui no Brasil. A classe operária brasileira, segundo Cardoso 

(2003), atingiu o ápice da organização sindical nos anos 1980, alcançou força política e 

conquistou direitos. Mas, em razão da desestruturação do trabalho, provocada pelas medidas 

neoliberais da década de 1990, foi perdendo sua capacidade organizativa. Cardoso (2003) 

argumenta que essas mesmas políticas neoliberais foram responsáveis por erodir as bases de 

sustentação sindical, implodindo a força simbólica e política da classe. Assim, vemos que os 

problemas analisados não se restringem à realidade estudada por Beaud & Pialoux na França, 

mas integra um quadro mais geral que, segundo Braga (2006, p. 134), coincide com uma 

situação social mundializada. O enfraquecimento do antigo vocabulário classista, que antes 

era atribuído pela força política e sindical dos operários, trouxe o declínio da crença na 

linguagem política, ou seja, o discurso “de classe” não fazia mais sentido na visão dos jovens 

(BRAGA, 2006, p. 135). Esse fator, somado à democratização do ensino, que mostrou outro 

horizonte para os jovens, fez com que a classe operária perdesse sua força simbólica, pois já 

não oferecia mais uma alternativa de “formação” àqueles. Além disso, outro aspecto 

importante reside na denominação do grupo operário, ou seja, a construção da identidade 

operária. Ela passa pelo que Beaud & Pialoux chamam de “palavras sociais”. Os autores 

afirmam que “as mudanças nas palavras envolvem toda uma relação com o mundo” 

(BEAUD & PIALOUX, 2006, p. 45). Assim, a desestruturação da classe trabalhadora 

também passou pelo desaparecimento da 
 

(...) figura do trabalhador ou a do operário, apoiado e sustentado pela ‘classe’, portadora 

de história e de esperanças políticas, para outra imagem, a do ‘assalariado da precariedade’, 

do operador, do operário maleável e usado conforme as conveniências de cada momento, 

reduzido à sua condição de operário intercambiável, sem consciência de si” (BEAUD, 

PIALOUX, 2006, p. 52). 

  

O neoliberalismo alcançou todas as esferas da sociabilidade e da cotidianidade com 

a “usurpação de todos os aspectos da vida pelo trabalho” (BRÖCKLING, 2015, p. 64). 

Assim, as ingerências da indústria na educação, exploradas neste trabalho, atuam no sentido 
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de formar os indivíduos para serem sujeitos econômicos neoliberais, produzindo valores 

empresariais e atuando para desmantelar a consciência de classe. Além disso, é notável a 

capacidade da CNI em se ajustar aos ditames da sociedade capitalista. Vemos que a CNI 

modifica seu discurso desenvolvimentista para aproximar seu vocabulário e suas práticas às 

ideias da Teoria do Capital Humano, por exemplo. Ou seja, as ideias pedagógicas esboçadas 

pelo setor industrial vão no sentido de atender o mercado capitalista de produção global, que 

se encontra na sua fase “flexível”. Denotamos dos documentos que a CNI, antes direcionada 

a pensar a educação para a nova indústria dentro dos marcos do SESI e do SENAI, agora 

orienta seu discurso para a educação básica geral. Por fim, as pesquisas indicam uma 

aproximação entre as propostas da CNI para a educação e as propostas das agências 

supranacionais. Assim, ter um olhar mais globalizado para analisar o projeto que a burguesia 

está instituindo – aqui sendo investigada a partir da influência da burguesia industrial, 

representada pela CNI – é importante para averiguar de que modo está sendo promovida a 

integração da burguesia industrial brasileira nos circuitos globais de acumulação de capital.  
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INTRODUÇÃO 

 

A temática do processo de desenvolvimento no âmbito do planejamento regional 

tem alcançado proporções mais significativas no contexto das transformações territoriais 

recentes e na reestruturação dos espaços produtivos. As dinâmicas e transformações tratadas 

aqui são aquelas decorrentes da maior inserção da Região Metropolitana do estado do Rio 

de Janeiro na estratégia desenvolvimentista, mediante investimentos logísticos e produtivos 

orientados, sobretudo, para a cadeia produtiva do petróleo, no início do século XXI.  

Ao mesmo tempo que as novas dinâmicas produtivas contribuíram para a 

reestruturação econômica nessa região, produziram rebatimentos territoriais na periferia de 

influência direta da metrópole. No âmbito dessa discussão, ressaltam-se projetos de 

investimento no Leste Metropolitano que implicaram, dentre outros aspectos, em mudanças 

no papel do rural na promoção do desenvolvimento social e econômico nesses territórios.   

Com objetivo de compreender a essa problemática, foi feita uma discussão teórica e 

analítica sobre as transformações territoriais pautadas em estratégias de desenvolvimento de 

base urbana industrial, as quais acabaram não conferindo um caráter substantivo ao rural. 

Para tal propósito, a análise se concentrou nas transformações territoriais promovidas a partir 

do Polo Gaslub (antigo COMPERJ), no município de Itaboraí, no intuito de demonstrar 

como as estratégias de investimento podem invisibilizar o espaço rural como possibilidade 

de desenvolvimento territorial.  

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza básica, com 

abordagem qualitativa e caráter descritivo e explicativo. Foram utilizados dados e 

informações secundárias obtidas principalmente de livros, artigos científicos, legislações, 

periódicos de internet e sites de órgãos oficiais, com vistas a demonstrar a reflexão entre o 
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modelo de desenvolvimento pautado na construção de grandes empreendimentos, como 

impulsionador econômico de espaços periféricos e a importância do reconhecimento do 

rural nas estratégias de desenvolvimento. 

A estrutura desse artigo está dividida, além da introdução, em 4 seções. Na primeira 

seção foi abordado o debate sobre o desenvolvimento territorial e o espaço rural, buscando 

pensar novas formas de intervenção para o desenvolvimento, considerando a 

interdependência rural urbana. A segunda seção tratou das transformações territoriais 

recentes, decorrentes da inserção do Polo Gaslub (antigo COMPERJ) no Município de 

Itaboraí, em detrimento da desvalorização do rural nas estratégias de desenvolvimento. A 

terceira seção trouxe para a discussão a importância de uma concepção de desenvolvimento 

que não invisibilize o rural, ressaltando a necessidade de se considerar os aspectos tratados 

nas políticas de planejamento. Nas considerações finais, ressaltou-se a necessidade de se 

continuar pensando o rural nas estratégias de desenvolvimento. 

 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E ESPAÇO RURAL  

 

O debate atual sobre o planejamento trouxe para a reflexão a abordagem do 

território, enquanto uma categoria de análise fundamental para explicar as relações entre as 

variáveis econômicas e o desenvolvimento nesses locais. Partindo do pressuposto de que, 

em uma economia capitalista, o crescimento econômico é condição para o desenvolvimento, 

é imperativo distinguir se crescer é o mesmo que se desenvolver.  

No pós-guerra, quando a melhoria das condições de vida era associada ao aumento 

geral da produtividade, crescimento econômico e desenvolvimento eram concebidos de 

forma equivalente. No entanto, desde a década de 1970, foi ficando cada vez mais evidente 

que trajetórias de crescimento econômico não são acompanhadas necessariamente de bem-

estar (FAVARETO, et al., 2015).  

Desenvolvimento pressupõe um processo de mudança ou transformação qualitativa. 

Clamar por desenvolvimento, seja a partir de que ângulo for, só é concebível, portanto, no 

seio de uma cultura que busque a mudança ou que esteja conscientemente aberta a essa 

possibilidade como um valor social (SOUZA, 1996).  

Tendo em vista que o crescimento é uma das dimensões do desenvolvimento, deve-

se levar em consideração nesse debate a implementação de um complexo processo de 

mudanças e transformações de ordem econômica, política, social e humana nos lugares e nas 

sociedades. Deste modo, não tem sentido falar em desenvolvimento apenas econômico, ou 

apenas político, ou apenas social.  
 

Na verdade, não existe desenvolvimento dessa natureza, parcelado, setorializado. Se o 

desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de caráter social e político; 

se o desenvolvimento social e político não for a um tempo o resultado e causa de 

transformações econômicas, será porque de fato, não tivemos desenvolvimento 

(BRESSER-PEREIRA, 1968, P. 16).  
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Não há legitimidade no desenvolvimento se concomitantemente com o crescimento 

econômico, forem observadas deteriorações relacionadas ao emprego, pobreza e 

desigualdades sociais. Por outro lado, um crescimento pautado na apropriação territorial e 

na degradação de seus recursos e modos de vida, não pode ser considerado como 

desenvolvimento.  

“Sublinhar a dimensão espacial na reflexão sobre o desenvolvimento não é um 

assunto meramente teórico-conceitual mas, igualmente, metodológico e que pode, inclusive, 

ajudar a perceber a verdadeira magnitude dos desafios do desenvolvimento” (SOUZA, 1996). 

É preciso considerar os diferentes níveis ou escalas de análise dos fenômenos e seus 

rebatimentos nos diversos territórios.  

Não se trata de pensar o desenvolvimento territorial à partir da política keynesiana 

tendo o Estado como figura centralizadora dos investimentos direcionados para proteção e 

promoção do desenvolvimento, tampouco à partir da regulação do mercado e seus reflexos 

no território numa perspectiva neoliberal. Trata-se de pensar na “emergência de novas 

formas de intervenção para o desenvolvimento, onde o Estado centralizador e a ação guiada 

pelo mercado perdem importância relativa” (MULS, 2008).  

É necessário estabelecer uma política de planejamento para o desenvolvimento dos 

territórios considerando o paradigma da relação rural urbana, já se mostrado desde a 

definição de rural dada no Brasil. Conforme os critérios tradicionais de definição, o espaço 

urbano é delimitado através de lei municipal, ao passo que o rural é definido por exclusão ao 

urbano: 
 

A área rural de um município é aquela externa ao perímetro urbano de um distrito, 

composta por setores na seguinte situação: rural de extensão urbana, rural povoado, rural 

núcleo, rural outros aglomerados, rural exclusive aglomerados (Censo Demográfico de 

2000, IBGE, p. 66). 

 

Segundo Kageyama (2008), essa definição relativiza o espaço rural, considerando-o 

como complemento ou resíduo do urbano. E acrescenta: mais que isso, os elementos que 

definem o rural são indicadores de desenvolvimento (especificamente de menor 

desenvolvimento) e, portanto, relativos no tempo e no espaço, dado às mudanças 

permanentes e ao avanço da urbanização, que redefine seus limites.  

Buscando fornecer subsídios para aprimorar o Censo Demográfico de 2020 e para 

implementação de políticas públicas e planejamento, o IBGE propôs em 2017, uma 

discussão sobre os critérios até então utilizados na delimitação do território nacional, para 

oferecer à sociedade avanços na diferenciação das áreas rurais e urbanas. Nessa direção, a 

nova tipologia para a caracterização dos espaços urbanos e rurais considerou a densidade 

demográfica, a localização em relação aos principais centros urbanos e o tamanho da 

população como critérios fundamentais de uma metodologia que está em debate.  

A partir do cruzamento das variáveis mencionadas, os municípios estariam 

classificados em 5 tipos: urbano, intermediário adjacente, intermediário remoto, rural 

adjacente e o rural remoto. De acordo com essa proposta, 76% da população brasileira ocupa 

áreas predominantemente urbanas, que correspondem apenas a 26% do número total de 
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municípios. Contudo, cerca de 60,4% dos municípios foram classificados como 

predominantemente rurais, agrupando, apenas 17% da população. 

Favareto et al. (2015) demonstra que uma visão condizente com as interdependências 

e com a complexidade da trama territorial que sustenta o mundo contemporâneo, precisa ir 

além das abordagens da dicotomia que opõe rural ao urbano, ou do continuum presente em 

estudos de viés urbano sobre o espaço e o território, indo em direção a uma abordagem 

verdadeiramente relacional.  

De acordo com Veiga (2000), não existe “o desenvolvimento rural” como fenômeno 

concreto e separado do desenvolvimento urbano, sendo, portanto, um processo complexo, 

no qual muitas vezes se recorre ao recurso mental da simplificação, estudando separadamente 

o desenvolvimento econômico ou apenas o lado rural do desenvolvimento.  

“O desenvolvimento rural tem de específico o fato de referir-se a uma base territorial, 

local ou regional, na qual interagem diversos setores produtivos e de apoio, e nesse sentido 

trata-se de um desenvolvimento multissetorial” (KAGEYAMA, 2004). Ao mesmo tempo, 

continua a autora, as áreas rurais desempenham diferentes funções no processo geral de 

desenvolvimento e, ao longo desse processo, essas funções se modificam.  

É imperativo ressaltar que, apesar do desenvolvimento rural estar incluído no âmbito 

do desenvolvimento regional e local, é recorrente que os planos de desenvolvimento atendam 

aos interesses de uma política que privilegia o urbano industrial em detrimento do rural e 

desconsidera aspectos territoriais e sociais onde são implantadas. 

Abramovay (2003), ressalta que o rural não pode ser definido por oposição e sim a 

partir das suas relações com as cidades. Nesse sentido, o autor ressalta três aspectos básicos 

que caracterizam o espaço rural: a relação com a natureza, a importância das áreas não 

densamente povoadas e a dependência do sistema urbano. O bem-estar econômico das áreas 

de povoamento mais disperso depende da atividade econômica das cidades próximas e 

mesmo dos grandes centros urbanos mais afastados. 

Não é possível conceber a realidade rural isolada ou independente da dinâmica mais 

ampla que, no caso das sociedades modernas, tem, indiscutivelmente, nas cidades a sua fonte 

impulsionadora. As relações entre os espaços rurais e as cidades assumem crescentemente 

um caráter de interdependência, superando definitivamente o antagonismo que marcou sua 

evolução histórica nos países hoje desenvolvidos (FAVARETO, 2007; WANDERLEY; 

FAVARETO, 2013).  
 

[…] o desenvolvimento rural, isto é, a definição dos caminhos de enfrentamento e a 

superação dos problemas ambientais, econômicos, sociais e políticos presentes no meio 

rural e em suas relações com as cidades – inclusive, a própria percepção desses problemas 

– assumem o caráter de projetos de sociedade. As relações contraditórias, ou mesmo 

conflituosas, entre os diversos interesses em jogo, no mundo rural e fora dele, constituem 

a matéria-prima da ruralidade que assim se expressa e que, por essa razão, deveria ser 

considerada no plural, como ruralidades (WANDERLEY E FAVARETO, 2013, p. 418). 

 

Na perspectiva dos autores o espaço rural não pode ser concebido como parte 

residual de um processo de desenvolvimento pautado e dominado pela cidade. Ele 

igualmente produz e reproduz modos de vida e promove o desenvolvimento dos indivíduos 
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e, portanto, a perspectiva da abordagem territorial deve considerar suas dimensões social, 

histórica e cultural.  

Wanderley e Favareto (2013), reforçam que as relações de complementaridade entre 

as funções próprias do campo e da cidade são a condição central para a consolidação de uma 

economia de proximidade. Suas bases são dadas pela capacidade urbana de absorver os 

produtos materiais e imateriais oriundos do campo e de assegurar o acesso da população 

rural aos bens e serviços concentrados na cidade.  

Desse modo, os autores supracitados ressaltam que a condição rural parece ser 

percebida como uma posição de autonomia, senão de isolamento, em relação aos espaços 

urbanos, posição que, por consequência, gera sua própria fragilidade, pois tudo o que tende 

a aproximá-lo das cidades é entendido como esvaziamento do rural ou urbanização do campo 

e não a afirmação da própria ruralidade moderna. 

 

TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS RECENTES NO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - RJ 

 
O presente é fruto da atualização das estruturas 

econômicas e socioespacial e, ainda, da disputa entre os 

diferentes futuros possíveis  (LEFEBVRE, 1969). 

 

Breves antecedentes e contextualização 

 

“A configuração territorial de Itaboraí e o seu desenvolvimento, remonta à doação 

de Sesmarias nas circunvizinhanças da baía de Guanabara, em 1567, dois anos depois da 

instauração de São Sebastião do Rio de Janeiro” (SOUZA; POLITO, 2019). Sua origem está 

relacionada à antiga Vila de Santo Antônio de Sá ou Vila de Santo Antônio de Macacu. A 

fundação de Itaboraí ocorreu em 1672 a partir da inauguração da capela em homenagem a 

São João Batista. Entre os anos de 1700 e 1800, a freguesia de São João de Itaboraí vivenciou 

um significativo crescimento econômico com destaque para a produção agrícola, 

transformando-se na mais importante da Vila de Santo Antônio de Sá em torno de 1778. 

A região apresentava grande destaque na economia canavieira nesse período. Uma 

parte significativa do açúcar produzido pelos engenhos de freguesias próximas era 

transportado em caixas de madeira até o porto, do qual derivou a denominação do atual 

distrito de Porto das Caixas. O açúcar costumava também ser transportado em cerâmicas 

produzidas na própria região através das olarias, tradicionalmente presentes em Itaboraí até 

hoje em dia. 
 

O aproveitamento dos grandes rios para o transporte fácil e barato da produção favorecia 

o desenvolvimento econômico da região; as mercadorias desciam os rios para a baía de 

Guanabara em direção ao porto do Rio de Janeiro, surgindo pequenas localidades, portos 

de embarque à margem dos cursos d'água, como por exemplo Porto das Caixas (GEIGER; 

SANTOS, 1954, p. 292). 

 

A decadência da freguesia de São João de Itaboraí se deu a partir de 1829 quando foi 

alvo de uma grande epidemia de Malária que acarretou em muitas mortes e problemas 
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econômicos para a região. No ano de 1833, mediante decreto imperial, a freguesia de São 

João de Itaboraí foi elevada à categoria de vila. 

A consolidação do transporte ferroviário a partir dos anos 1850 culminou na 

substituição gradativa dos transportes fluviais, até então muito utilizados no escoamento da 

produção naquela época, sobretudo, a partir da inauguração do trecho da Estrada de Ferro 

Cantagalo, ligando as áreas interioranas. Aos poucos, a Vila de Santo Antônio de Sá entra em 

decadência, após perder a sua condição de entreposto comercial. 

A agricultura canavieira e as relações de trabalho escravistas fizeram parte das 

heranças históricas de Itaboraí a partir do século XVII. Posteriormente, após o declínio dessa 

atividade, o cultivo de laranja entre 1920 e 1980 constituiu a maior representação econômica 

do município, até o esgotamento dos solos da região associado à técnicas inadequadas de 

cultivo. De acordo com Geiger (1954), no município de Itaboraí, por exemplo, cujos laranjais 

começaram a se desenvolver por volta de 1913, a farinha de mandioca e o milho figuravam 

entre os principais produtos daquela época. A produção de cerâmicas também configurava 

este espaço, mantendo uma reduzida atividade industrial do município.  

A partir da sua incorporação à Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da 

construção da ponte Rio-Niterói, as áreas agrícolas foram dando lugar a loteamentos 

urbanos. Desde então, a cidade vem se expandindo de forma desordenada, sem infraestrutura 

e planejamento adequados, configurando-se como uma cidade dormitório em meio à 

carência de postos de trabalho. Considerando as transformações espaciais decorrentes da 

expansão no século XX da cidade do Rio de Janeiro, verifica-se que: 
 

os loteamentos transformaram áreas rurais em áreas urbanas principalmente, para o norte 

e noroeste do Rio de Janeiro e aumentaram o número de sítios pertencentes a elementos 

da classe média da cidade. Muitas terras, em ambas as margens da Guanabara e até no 

Município de Itaboraí, estão esperando a valorização para também serem loteadas. 

(GEIGER, 1952, p. 576). 

 

Diante desse novo arranjo do espaço de Itaboraí, mediante consolidação do 

município como periferia metropolitana, seus atores e atividades foram se complexificando 

e sua economia passou a ser concentrada no setor de comércio e serviços. O município de 

Itaboraí está localizado na porção leste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), 

distando aproximadamente 45km da capital. Itaboraí apresenta limites com os municípios de 

Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Tanguá, Maricá e São Gonçalo. Está dividido em 8 

distritos: 1º Itaboraí (sede), 2º Porto das Caixas, 3° Itambi, 4º Sambaetiba, 5º Visconde de 

Itaboraí, 6° Cabuçu, 7º Manilha e 8º Pachecos (figura 1).  Possui uma extensão territorial de 

429,961 km² e o principal acesso, à partir da cidade do Rio de Janeiro, se dá pela Rodovia 

BR-101. Outra possibilidade de acesso se dá através da Rodovia RJ-104, à partir de Niterói.  
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Figura 1 – Mapa da localização e dos distritos do Município de Itaboraí – RJ 

 
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Itaboraí – PDDI – 

ITA/2020. 

 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010, a densidade demográfica 

do município era de aproximadamente 506,5 hab./km² e o crescimento populacional foi de 

16,3% na última década, tendo sido o 29º maior do estado.  Segundo dados de 2020 

divulgados pelo IBGE, sua população total estimada atualmente é de 242.543 habitantes, a 

taxa de urbanização é de 98,81%. 

Dados obtidos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE em 2020 

mostram que a receita total do município foi de R$ 591,95 milhões em 2019, 16a do estado, 

excluindo a capital. Cerca de 96% de suas receitas correntes servem ao custeio da máquina 

administrativa. Das receitas vinculadas ao petróleo, o município obteve 5% de sua receita 

corrente total, cerca de R$ 115,25 por habitante em 2019, 84a posição no estado. A carga 

tributária per capita de R$ 564,21 ocupa a 28a posição, sendo R$ 156,17 em IPTU e R$ 260,63 

em ISS. Na tabela 1 verifica-se a evolução das atividades econômicas de Itaboraí em relação 

aos demais municípios fluminenses, assim como o ranking anual dos setores econômicos, a 

distribuição setorial do valor adicionado bruto, o ranking de PIB a preços de mercado e do 

PIB per capita. 
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Tabela 1 – Evolução das atividades econômicas em Itaboraí/RJ – 2010 a 2018. 

SETOR 

ECONÔMICO 

RANKING NO ANO Valor adicionado 

bruto 2018 (em% e 

em R$ mil) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agropecuária 72 73 72 69 68 66 66 67 64 0,2% 9.496 

Indústria 26 25 21 22 22 33 26 35 35 9,2% 380.523 

Adm. Pública 15 15 14 14 14 14 14 14 14 39,3% 1.622.400 

Outros Serviços 26 23 23 23 23 24 23 24 24 51,2% 2.112.171 

Total dos setores 4.124.590 

Impostos sobre produtos 350.188 

PIB a preços de 

mercado 
24 25 20 20 20 14 14 24 23  4.474.777 

PIB per capita 63 59 43 37 46 60 67 72 69  18.747 

 

Fontes: TCE 2020; IBGE 2021 

 

No gráfico é possível verificar que o setor de serviços representa a maior participação 

no PIB do município, no período analisado (figura 2). Atenção para a baixa participação da 

agropecuária, que corresponde a 0,2% do PIB. 

 

Figura 2 – Distribuição do PIB por atividade em Itaboraí - 2018 

 
Fonte: TCE (2020); IBGE (2021). 

 

Para entender as transformações territoriais recentes, é importante analisar o período 

compreendido entre a década de 1990 até o início do século XXI. Nesse período foram 

observadas intervenções na estrutura econômica no Brasil e, principalmente, no estado do 

Rio de Janeiro, orientados por programas de investimento como o PAC – Programa de 

Aceleração do Crescimento. Os investimentos proporcionados levaram à implantação de 

novas bases produtivas, infraestruturas logística, energética e de transporte que imprimiram 
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uma nova configuração dos espaços regionais produtivos, cujo motor principal foi a cadeia 

do petróleo. 

Sob a perspectiva das dinâmicas territoriais, os municípios da periferia metropolitana 

do Rio de Janeiro configuraram um novo recorte regional a partir de um processo de 

reestruturação contemporâneo. Esse processo foi baseado, sobretudo, em aportes industriais 

e logísticos recentes, os quais desconsideraram aspectos históricos de integração econômica 

e delinearam novas formas de apropriação e controle do território, incorporando cada vez 

mais à dinâmica urbana áreas antes destinadas à ocupação rural. 

A implantação de novos empreendimentos promoveu a espacialização regional a 

partir de centralidades secundárias, reconfigurando a indústria como motor de 

desenvolvimento em áreas mais pobres. É dentro desse contexto que se destaca o Leste 

Metropolitano, em especial, o município de Itaboraí, por ter sido o local onde foram 

realizados investimentos industriais e logísticos, voltados para a economia do petróleo, 

desencadeando efeitos de aglomeração ao mobilizar atividades econômicas em todos os 

municípios de seu entorno.  

De acordo com Schneider e Tartaruga (2004) “assistiu-se a uma verdadeira 

instrumentalização do território, quer seja através da das transformações produtivas da 

economia industrial ou através do enfoque político e institucional”. Em suas concepções, tal 

instrumentalização demonstra que o território se tornou uma nova unidade de mediação 

entre o espaço e os atores locais e demais esferas regionais e nacionais.  

 

Industrialização como símbolo do desenvolvimento territorial em Itaboraí-RJ 

 

Partindo da lógica desenvolvimentista via investimentos produtivos na cadeia 

industrial do petróleo, a implementação do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro – COMPERJ a partir de 2008, hoje denominado Polo Gaslub, no município de 

Itaboraí, o levou a vivenciar expectativas quanto à uma reestruturação e dinamização 

econômica. Houve forte valorização imobiliária, atraindo um grande fluxo populacional e 

promovendo a expansão de atividades diversificadas, ao mesmo tempo que o fluxo exercia 

pressão sobre os serviços públicos.  

Essa trajetória, contudo, foi acompanhada de impactos ambientais e sociais, da 

expansão da ocupação sobre algumas áreas rurais com infraestruturas urbanas, além da 

desestruturação das atividades rurais, dada à absorção de parte de sua mão de obra, 

sobretudo, pelos setores de serviços e indústria (figuras 3 e 4).  
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Figura 3 – Localização do Polo Gaslub, distrito de Sambaetiba, município de Itaboraí em 2021 

 
Fonte: Google Earth Pro (2021).  

 

Figura 4 – Imagem de satélite do empreendimento, capturada em junho de 2021 

 
Fonte: Google Earth Pro (2021).  

 

Interligado pelo Arco Metropolitano ao Porto de Itaguaí, objetivava-se criar um 

grande cinturão logístico e produtivo para reduzir a dependência externa de produtos 

derivados do petróleo.  Todo aparato dependia de bases estruturais portuárias e de logísticas, 

levando à investimentos complementares, como construção do Arco Metropolitano, a 

reestruturação e ampliação do Porto do Rio de Janeiro, a construção do porto de carga 

pesada em São Gonçalo, dentre outros investimentos. Considerado o maior 

empreendimento individual da história da Petrobras, o então complexo petroquímico teve 
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investimento inicial estimado em R$ 15 bilhões e expectativa de economia de divisas superior 

a R$ 4 bilhões por ano (RIMA-COMPERJ, 2016).  

A decisão locacional por Itaboraí levou em consideração a disponibilidade e as 

facilidades logísticas da região. Por outro lado, minimizou as consequências dessa escolha ao 

desconsiderar os impactos de suas atividades dada à proximidade de áreas de preservação 

ambiental, dos locais tradicionais de cultivo e a desterritorialização das comunidades que 

estavam em seu entorno (figura 5). De acordo com Haesbaert (2006), a desterritorialização é 

um termo cada vez mais utilizado para detectar a precarização territorial dos grupos 

subalternos, ou seja, aqueles que vivenciam efetivamente uma perda de controle físico e de 

referências simbólicas sobre/a partir de seus territórios de vida. Antes da desapropriação de 

70 sítios, o distrito de Sambaetiba, onde se localiza o empreendimento em Itaboraí, era 

formado por pequenas propriedades rurais voltadas para fruticultura e pecuária e também 

por moradias secundárias, chácaras de lazer e aquelas alugadas para confraternizações 

(OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Oliveira e Buhler (2015), os distritos de Sambaetiba e de Porto das 

Caixas foram os mais afetados pelas transformações. Foram verificados impactos ambientais 

e econômicos inerentes à construção das obras, uma vez que a estrada que dava acesso às 

propriedades rurais remanescentes se encontrava em estado precário, impossibilitando o 

escoamento da produção. Para além dos enfrentamentos e tensões travadas entre os 

produtores locais e a Petrobras, os autores relatam outros problemas decorrentes dessa 

dinâmica, desde os efeitos que acarretaram o encerramento das atividades de comércios e de 

escolas até a venda de propriedades as quais não se encontram compradores. 

 

Figura 5 – Áreas de cultivo, à esquerda da construção do empreendimento, em 2008 

 
Fonte: Google Earth Pro (2021). 
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Ao longo da última década, pode-se observar a alteração significativa do espaço do 

ponto de vista ambiental, territorial e produtivo, bem como os seus reflexos nas atividades e 

nas comunidades que viviam naquela localidade, o que demonstra os efeitos desencadeados 

para trás, já no início da construção do complexo industrial. 

Em meio às concepções desse empreendimento, foram amplamente difundidos os 

ideais de modernização, desenvolvimento territorial, Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE) e sustentabilidade, como estratégias de atratividade de ativos para a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), adquirindo um papel estruturante no 

desenvolvimento regional. Contudo, a desaceleração econômica associada à crise política e 

institucional instaurada no país a partir de 2014, acabou culminando na redução de 

investimentos no RJ e na paralisação das obras com interrupção desse empreendimento em 

2015 (ALERJ, 2019).  

Esse cenário afetou a situação socioeconômica de Itaboraí, que passou a se encontrar 

em meio à desmobilização de investimentos, abandono de obras de infraestrutura, 

desemprego, fechamento de empresas, meio ambiente impactado e setores sociais 

fragilizados, revelando antagonismos do processo de desenvolvimento e as lacunas entre o 

discurso e a realidade.  
 

Num discurso inflamado, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva profetizava uma 

revolução. Na zona rural de Itaboraí, na Região Metropolitana, nasceria do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), capaz de tirar a cidade e os município vizinhos 

da penúria econômica e social. (ALENCAR; GALDO, 2014). 

 

Oliveira (2018) argumenta que a desesperança na construção de um estado social 

minimamente capaz de confrontar as profundas mazelas do passado, serviu para desacreditar 

a consecução de avanços sociais em nossa realidade socioeconômica e espacial. Enquanto 

isso, o município de Itaboraí convive com os efeitos negativos dos quais ainda tenta se 

recuperar, evidenciando a importância das políticas de planejamento e dos projetos de 

empreendimentos considerarem as consequências de suas atividades a longo prazo. 

De acordo com Haesbaert (2018), diante dessa realidade, inserida no contexto em 

que a desterritorialização como precarização territorial e a instabilidade socioespacial são tão 

expressivas, são formados aglomerados humanos de exclusão ou de inclusão precária, dada 

tamanha desigualdade promovida pelo capitalismo contemporâneo, que leva à apropriação 

dos espaços como forma de dominação e de reprodução do capital. Isto evidencia um dos 

efeitos perversos da globalização, que é o caráter desigual que o crescimento econômico 

assume em diferentes lugares. Capital e tecnologia estão subordinados a um modelo de 

produção industrial que não é alheio ao desenvolvimento territorial, mas que gera 

contradições diante das transformações estruturais, socioeconômicas e ambientais onde 

estão inseridos.  

A estratégia de desenvolvimento urbano e regional do Leste Metropolitano, orientada 

pela industrialização liderada por grandes empreendimentos em regiões periféricas, mostra 

os antagonismos e desafios impostos pela lógica do sistema de acumulação capitalista perante 

os seus reflexos nesses espaços. Dentre os efeitos produzidos, assiste-se a expansão da 
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urbanização, relacionada ao abandono das atividades das áreas rurais por questões 

econômicas e a apropriação desses espaços pelo capital, expropriando dos diversos atores, 

suas possibilidades de modos de vida e desenvolvimento.  

Além dos impactos de ordem social e ambiental somam-se também as decisões 

políticas ineficazes de parcelamento, uso e ocupação do solo. A literatura demonstra a 

importância de se considerar a abordagem territorial na promoção do desenvolvimento rural 

(SCHNEIDER; TARTARUGA, 2004; FAVARETO, et al., 2015).  

Ainda assim, o que se verifica é a lógica perversa do capital atuando sobre os espaços, 

além de políticas públicas que desconsideram a participação popular e menosprezam 

qualquer possibilidade de interdependência entre rural e urbano. Retomando nesse ponto a 

discussão acerca do desenvolvimento, nota-se que seguidamente na prática, essa ideia é 

reduzida à de modernização e a consequência disso, é que os países da periferia capitalista 

são julgados à partir do padrão das nações desenvolvidas e industrializadas (BRESSER-

PEREIRA, 1968). Disso resultam as políticas de desenvolvimento territorial focadas em 

grande parte na atividade produtiva industrial ou no agronegócio, em detrimento do maior 

incentivo aos produtores familiares, por exemplo.  

A questão que se coloca hoje diz respeito, portanto, “à possibilidade de um novo 

modo de desenvolvimento ou de organização social desenvolvimentista, modernizadora e 

nacionalista, que tenha uma base social, econômica, cultural e ambiental mais sustentável” 

(ALMEIDA, 2009). As decisões de planejamento parecem não vir de encontro aos interesses 

da maior parte da sociedade, porém, considerando que é à partir desses instrumentos que 

também se expressa intencionalidade política, o que se espera é que suas ações promovam a 

valorização dos espaços. 

 

POR UMA OUTRA CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO QUE NÃO 

INVISIBILIZE O RURAL 

 

“O território é uma unidade ativa de desenvolvimento que dispõe de recursos 

específicos, materiais ou imateriais, e não transferíveis de uma região para outra, logo, não se 

pode valorizar esse tipo de recurso em outro lugar” (CAZELLA, et al., 2009, p.39). No 

entanto, a análise das transformações no município de Itaboraí demonstrou que o lugar dado 

ao rural até então, evidenciou um processo de invisibilização desse meio. De acordo com o 

Plano Diretor de Itaboraí de 2006, por ocasião do anúncio da construção do COMPERJ, 

constatou-se que todo o perímetro onde se situa o empreendimento foi categorizado como 

área urbana, ocasionando o desaparecimento do rural enquanto expressão substantiva.  

O art. 146 da Seção II do Plano Diretor do Município de Itaboraí – 2006 especifica 

que o território do município está dividido em duas macrozonas: I – Macrozona Especial e 

II – Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana. O parágrafo 2º do referido artigo 

especifica que as áreas restantes, cuja descrição de perímetro não está incluída na Macrozona 

Especial, ficam enquadradas, por exclusão, na Macrozona de  Estruturação e Qualificação 

Urbana. Sendo assim, a Macrozona Especial se divide em 6 zonas especiais: Interesse Social; 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; de Produção Mineral; de 
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Preservação Ambiental; de Produção Agrícola; de Produção Mineral e de Preservação 

Permanente. Já a  Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e dividida em 4 zonas: 

Urbana; de Uso Diversificado, e de Uso Predominantemente Industrial. 

Nas análises de Wilkinson et al. (2011), o Plano Diretor formulado na ocasião é quase 

contrário ao rural, deixando de considerar a Zona Rural do município, e assinalam: 
 

O desenvolvimento rural não está inserido como estratégia de desenvolvimento 

econômico, com exceção do fortalecimento do turismo rural. O Plano Diretor estabelece 

todos os espaços do município como urbanos, todavia reconhece atividades agrícolas e se 

propõe a fomentá-las” (WILKINSON et al., 2011). 

 

Se, por um lado, a expectativa do empreendimento levou o poder público e privado 

a mudanças no ordenamento territorial e nas estratégias de desenvolvimento para o 

município, invisibilizando o rural como possibilidade de desenvolvimento, analogamente, a 

crise desencadeada a partir de 2015, trouxe à tona a necessidade de se recolocar o rural na 

mira das estratégias de planejamento.  

As mudanças implementadas no âmago da atual conjuntura e após a instalação do 

empreendimento revelaram modificações que conduziram à novas classificações. À título de 

exemplo, o Plano Diretor do Município de 2020 divide o território de Itaboraí em duas 

macrozonas: urbana e rural, esta última constituída de Zona de Uso Agropecuário. Todavia, 

o enfoque geral esboçado nos planos demonstra invisibilidade ou secundariza a área rural 

quando privilegia a implantação de atividades econômicas  que levam à conversão de áreas 

agrícolas em zonas industriais e loteamentos residenciais.  
 

Nessa lógica, e através de mudanças no marco regulatório da cidade (principalmente no 

plano diretor, revisado em 2006) destacavam-se a construção de grandes edifícios 

hoteleiros de alto padrão (alguns deles de redes hoteleiras estrangeiras), edifícios de 

escritórios, bem como a construção de grandes condomínios de prédios residenciais 

(FILHO, 2019, p.3361). 

 

Fica a reflexão se a política de planejamento condicionou a flexibilização de normas 

e mudanças nas diretrizes de desenvolvimento, para viabilizar os projetos em diferentes 

espaços ou atender a interesses político-econômicos estratégicos. Isso dificulta a efetivação 

de sinergias entre as áreas rurais e urbanas e a ampliação de interdependência econômica que 

justifiquem a realização políticas de desenvolvimento rural. 

Por analogia, o invisível tende a ser aquilo que não se vê ou considera insignificante. 

Todavia, o rural jamais poderia ser reflexo disso sem que, em termos práticos, passasse a ser 

primeiro no papel. Partindo disso, é fundamental que se considere as potencialidades de 

desenvolvimento territorial de forma ampla, integradora e totalizante. Por outro lado, 

enquanto se verificarem relações de poder, nas quais prevalecem o capital econômico e o 

interesse político exercendo forte pressão sobre esses espaços e as suas comunidades, tem-

se uma desvalorização do rural em razão da indústria como força impulsionadora de 

desenvolvimento priorizando espaços urbanos. 

Cabe reforçar que o rural não resulta apenas da presença da “agropecuária”. Isso 

implica  que o rural atual tem interdependência crescente com as cidades, ou seja, não pode 
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ser visto mais em oposição ao urbano; os traços distintivos dos espaços rurais variam 

segundo as sociedades, o desenvolvimento rural é um projeto de sociedade (LEITE, 2020).  

Os efeitos da reestruturação econômica e produtiva que visibilizem o rural podem 

ser percebidos em várias dimensões. Segundo Schneider (2005), as áreas rurais deixam de ser 

o lócus específico das atividades agrícolas para dar lugar à formas diversificadas de 

complementação de renda e ocupação em atividades agrícolas e não-agrícolas 

(pluriatividade), do mesmo modo que a dimensão ambiental e a sustentabilidade do uso dos 

recursos passa a ser um fator de competitividade e vantagem comparativa. 

As políticas de planejamento e as estratégias de desenvolvimento deveriam favorecer 

a ampliação de oportunidades e a busca por novos vetores de inserção econômica, sem que 

isso impeça a continuidade dos investimentos nas atividades rurais (FAVARETO, 2017). 

Trata-se de buscar uma nova abordagem de desenvolvimento para além da dependência de 

políticas sociais minimizadoras de problemas e conflitos desencadeados, como forma de 

integrar à dinâmica econômica, outras dimensões do desenvolvimento, como a social, 

ambiental, cultural, político-institucional, e seus diferentes atores. 

É imperativo pensar a importância do planejamento e dos projetos de ordenamento 

territorial enquanto instrumentos que possam favorecer a aplicação de recursos e de 

investimentos nos territórios como forma de promover uma gestão mais eficiente dos 

recursos e garantir melhores condições de vida no município. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo procurou demonstrar alguns aspectos que contribuíram para revestir de 

legitimidade a discussão da temática abordada. Nesse contexto, foi imprescindível trazer para 

esse debate os principais elementos da dinâmica de desenvolvimento econômico associados 

à organização do território e produção dos espaços.  

No início do século XXI, as ações federais e de parceria público-privada através de 

projetos de investimentos no Leste Metropolitano, contribuíram para estimular o 

desenvolvimento industrial e produzir novas formas de ocupação e uso dos territórios, 

promovendo novos arranjos produtivos e territorialidades. No entanto, a implementação de 

um grande empreendimento, como o abordado nesse artigo, para além das possibilidades de 

crescimento, reflete também disputas e relações que privilegiam os principais atores 

econômicos e o poder político, cujos interesses se materializam nos territórios onde estão 

instalados. Do ponto de vista de um empreendimento que não se consolidou, também foram 

percebidas as consequências em termos dos ganhos que se deixou de obter com geração de 

emprego, renda, incremento do PIB e novos investimentos nos diversos setores econômicos. 

Uma perspectiva que secundariza o rural, mesmo diante da existência de uma extensa 

rede de possibilidades de desenvolvimento, deixa de considerar uma proporção significativa 

de atores distintos daqueles historicamente beneficiados pelas políticas de planejamento, 

contribuindo para reforçar a desigualdade social, desvalorizando os espaços rurais, seus 

diferentes agentes e dinâmicas de transformação.  
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Com efeito, a política de desenvolvimento e planejamento territorial deve ser, entre 

outras possibilidades, uma forma de enfrentar os desafios relativos ao rural, mediante 

engajamento, participação social e compreensão da importância da visibilidade desse meio 

na dimensão estratégica do desenvolvimento e seus rebatimentos na sociedade e no território. 

Apesar de toda discussão existente na literatura atual, é preciso continuar pensando o lugar 

do rural no processo de desenvolvimento. 
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O CANTO CORAL NO AMINGUAMENTO DO 

ANALFABETISMO FUNCIONAL 
 

Oscar Tadeu de Assunção1 

FABE-Faculdade Bertioga 

 

INTRODUÇÃO 

 
A linguagem musical deve ser vista como uma das mais 

importantes formas de comunicação, servindo como canal de 

conscientização que transcende as classes sociais. 

Samuel Germano de Oliveira 

 

A alfabetização e o letramento são normalmente tidos como uma condição para uma 

efetiva integração social. É por meio desses dois processos que construímos nossa identidade 

e estabelecemos nossas fronteiras, como usuários da linguagem falada e escrita. Por outro 

lado, a linguagem nos conecta ao mundo ao nosso redor, permitindo, que enquanto membros 

de uma comunidade linguística, possamos contribuir e, ao mesmo tempo, construir uma ideia 

de pertencimento, necessidade básica dos seres humanos.  

Indubitavelmente os métodos de alfabetização fazem uso de uma variada gama de 

textos de apoio, os quais são socialmente aceitos e, consequentemente são facilitadores do 

letramento. Já a música pode, nesse contexto, ser o fio condutor. Vale, salientar que, apesar 

de serem propostos como processos distintos e separáveis, podem comungar de mesmas 

searas. 

Afirma, SOARES, 1988 
 

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria 

alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado (SOARES, 1998 p. 47) 

 

À vista disso, corrobora-se que essa premissa nos torna dependentes da linguagem e 

consequentemente da comunicação oral e escrita em sua plenitude. Cercear esse direito, a 

uma grande parcela dos adolescentes é, no mínimo, condená-los à invisibilidade social. 

Tal preocupação, frente ao crescimento do analfabetismo funcional, levou-nos a 

buscar mecanismos que pudessem, ao menos, amenizar ou mesmo mitigar esse grave 

problema. 

Para buscarmos o cerne desta questão adotamos enquanto metodologia a pesquisa 

de campo exploratória, observador participante, que buscou, por meio do instrumento de 

coleta de dados, obter informações sobre o trabalho realizado com o “Canto Coral” no 
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aminguamento do analfabetismo funcional. A fim de subsidiar esta pesquisa, foram 

retomados os estudos sobre a linguagem, sustentados por Baktin (1993), Skiner (1957), 

Chomsky (1997-2006), Piaget (2011), Launay (1989), Vygotsky (1996), dentre outros. Tais 

referências auxiliaram no desenvolvimento da interpretação e análise dos dados, conduzindo-

nos aos resultados apresentados ao final deste artigo.   

 

A LINGUAGEM VERBAL 

 

Tendo em vista que a linguagem é um instrumento de todas as ciências, no que 

respeita ao nosso desenvolvimento cognitivo, estruturada e organizada pela humanidade para 

uma prática sócio histórica, a qual visa garantir aos seres humanos maior domínio sobre suas 

atitudes comportamentais, bem como da realidade que os circunda, transforma-se em uma 

ferramenta não só de comunicação, mas também de aprimoramento social, que imprime uma 

marca simbólica, marca esta, que nos distingue qualitativamente dos animais. 

Todavia, uma das condições básicas de humanização, a atividade verbal passa a ser 

uma necessidade primordial de cada indivíduo, em outras palavras trata-se de uma complexa 

rede dialógica, entre os seres humanos, na construção dos discursos cotidianos, a qual 

concretiza a linguagem por meio de organizações polissêmicas. 

Afirma Bakhtin (1993, p.123): 
 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações, a interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

 

Buscando trazer  luz ao fenômeno do processo constitutivo e de sua complexidade 

para os seres humanos, haja vista que cada indivíduo se apropria, de forma singular, da 

linguagem e a transforma em uma ferramenta simbólica, que mediatiza a relação entre o ser 

e o outro ou ainda do ser consigo mesmo, procuramos neste trabalho elucidar alguns 

aspectos das teorias cognitivas, bem como revisar o desenvolvimento da história evolutiva 

dos grupos taxonômicos e da Origem e desenvolvimento de um organismo desde a gênese 

da linguagem humana com base nas fontes teóricas legadas por Vigotsky e seus seguidores. 

 

A CONSTRUÇÃO DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Muitos pesquisadores têm conceituado a linguagem como um fenômeno social, 

comportamental e um parâmetro estrutural dos processos cognitivos, os quais desempenham 

papeis importantíssimos, tais quais: conjecturar, comunicar, identificar, aprender, supor, 

pressupor e perceber, entre tantos outros. Já, a comunicação é desenvolvida e aprimorada, 

mediante, produções verbais e/ou não-verbais, as quais têm sido amplamente referenciadas 

em uma gama de abordagens de pesquisa e de investigação, objetivando a compreensão do 

comportamento humano.  
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A gênese mais remota acerca da linguagem humana tem sido fortemente contestada, 

haja vista ser difícil encontrar comprovações de quando os seres humanos principiaram a 

comunicação por meio da fala. Por outro lado, é admissível que tenha havido uma etapa 

equidistante no decorrer da qual os processos de comunicação eram análogos aos de outros 

primatas, e mesmo se tivéssemos conhecimento de como isso se dava, seria quase 

impraticável abalizar precisamente quando os homens passaram da comunicação animal para 

a linguagem humana. 

Não obstante os animais e os humanos usarem sistemas de comunicação, o uso de 

símbolos complexos e sistemas vocais abertos é exclusivo dos homens. 

Seria lícito afirmar que todos os animais usam alguma forma de comunicação, embora 

um número reduzido de comunicações animais sejam mais complexas do que outras. 

Destarte, apresentar semelhanças com a linguagem humana, algumas diferenças significativas 

são perceptíveis: enquanto os animais se utilizam de lexigramas2, sons, odores, cantos ou 

mesmo símbolos e figuras para se comunicar, os humanos se utilizam de sinais, sons ou 

gestos, os quais possuem algum significado para aqueles que deles fazem uso. A 

contextualização destes significados depende muito de determinadas situações: cães ao se 

sentirem acuados, costumam rosnar e até travar os dentes para seus agressores, sons 

inequívocos de raiva. Da mesma forma os humanos ao se verem em perigo, por vezes gritam 

ou mesmo, travam os dentes, buscando amedrontar seu agressor.  Essas manifestações, em 

tais circunstâncias, são projetadas para permitir que outros da espécie saibam que algo está 

errado e que o animal ou humano precisa de ajuda. 

No entanto, a comunicação humana constitui-se de sinais e símbolos (sons ou gestos) 

que têm uma representação singular para seus interlocutores. Essa representação pode ser 

cultural, para o grupo ou pessoas específicas. Isso pode ser percebido principalmente em 

crianças, as quais têm uma capacidade inimaginável de desenvolver a linguagem. Embora, 

necessitem de vários anos para potencializar sua linguagem, já no primeiro ano de vida as 

crianças terão apreendido vários conceitos imprescindíveis para uma linguagem funcional.  

Defende Skinner (1957), que as crianças desenvolvem a linguagem por meio do 

condicionamento operante, isto é: as crianças recebem “compensações” por usar a linguagem 

de maneira funcional. São as chamadas “operações motivadoras”, “estímulos discriminativos” , 

“respostas e estímulos reforçadores”. Skinner dessa forma preconiza que as crianças aprendam a 

linguagem imitando outras pessoas, inspirando e moldando. 

Paralelamente a isso, o linguista, filósofo, sociólogo e cientista cognitivo, Noam 

Chomsky, argumenta acerca da base biológica da linguagem e assevera que as crianças têm 

habilidades inatas para aprender a linguagem. Chomsky chama essa habilidade inata de 

"dispositivo de aquisição de linguagem". Ele acredita que as crianças aprendem a linguagem 

instintivamente, sem nenhuma instrução formal.  
 

 
2 Lexigrama é a técnica de encontrar no nome, frase, título, tantas palavras quantas se conseguir, combinando suas letras 
e se deixando maravilhar por revelações ávidas por se oferecer. 
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Provavelmente os fenômenos análogos mais significativos são encontrados nos insetos, 

um bilhão de anos distantes na evolução. Não há hoje nenhuma boa razão para desafiar a 

visão cartesiana de que a habilidade para fazer uso de sintagmas linguísticos para expressar 

pensamentos formados livremente marque ‘a verdadeira distinção entre o homem e o 

animal’ ou a máquina, quer entendamos por ‘máquina’ os autômatos que fascinaram a 

imaginação nos séculos 17 e 18, quer os que estão estimulando o pensamento e a 

imaginação em nossos dias. (CHOMSKY, 1997. p.54. tradução A. G.; A. T. A., 1994.) 

 

Afirma, Chomsky, (2006, p.6) que as crianças têm uma necessidade natural de usar a 

linguagem e que, na privação de uma linguagem formal, elas potencializarão um sistema de 

comunicação para atender às suas deficiências. Ainda, considera que todas as crianças 

incorrem no mesmo tipo de erros de linguagem, inobstante o idioma que aprendem.  
 

A faculdade da linguagem se encaixa dentro da arquitetura maior da mente/ cérebro. Ela 

interage com outros sistemas, que impõe condições que a linguagem deve satisfazer se for 

para ser de todo estável. Estas podem ser pensadas como “condições de legibilidade”, no 

sentido que outros sistemas precisam ser capazes de “ler” as expressões da língua e delas 

fazer uso para o pensamento e a ação (CHOMSKY, 1997, s/p.). 

 

Chomsky, sustenta, ainda, a existência de uma “gramática universal”, que postula a 

existência de certas regras gramaticais compartilhadas por todas as línguas 

humanas. Entretanto, em sua pesquisa não são identificas as áreas do cérebro ou a base 

genética que confirme a habilidade inata dos humanos para a linguagem. 
 

Parece-me razoável a suposição de que não existe nenhuma estrutura semelhante à 

gramática universal em organismos não-humanos e que a capacidade de utilização livre, 

adequada e criadora da linguagem como uma expressão do pensamento, munida de meios 

fornecidos pela faculdade da linguagem, é também um traço distintivo da espécie humana, 

não existindo em parte nenhum qualquer caso análogo significativo. (Chomsky, 1975, p.47) 

 

Jean Piaget,  diversamente de Chomsky, assevera que as crianças usam tanto a 

assimilação quanto a acomodação para aprender a linguagem, sendo a assimilação o processo 

de mudar o ambiente de uma pessoa para colocar informações em um esquema já existente 

e, a acomodação o processo de mudar o esquema de uma pessoa para se adaptar ao novo 

ambiente.  

Nesta perspectiva, Piaget (2011), esclarece:  
 

Levando em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos e externos, 

toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores (assimilação a esquemas 

hereditários em graus diversos de profundidade) e toda conduta é, ao mesmo tempo, 

acomodação destes esquemas a situação atual. Daí resulta que a teoria do desenvolvimento 

apela, necessariamente, para a noção de equilíbrio entre os fatores internos e externos ou, 

mais em geral, entre a assimilação e a acomodação (PIAGET, 2011, p.89). 

 

Piaget entende que as crianças precisam primeiro se desenvolver mentalmente antes 

que a aquisição da linguagem possa ocorrer. Segundo ele, as crianças primeiro criam 

estruturas mentais dentro da mente (esquemas) e a partir desses esquemas, ocorre o 

desenvolvimento da linguagem. 
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Lev Vygotsky, psicólogo e pensador, em sua teoria do desenvolvimento da 

linguagem, focava na aprendizagem social e na zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

A qual se caracteriza em um nível de desenvolvimento obtido quando as crianças se 

envolvem em interações sociais com outras pessoas: é a distância entre “o potencial” de 

aprendizagem de uma criança e “a aprendizagem real” que ocorre.  

Com sua teoria, Vygotsky, revela que Piaget subestimou a importância das interações 

sociais no desenvolvimento da linguagem. 

As teorias de Piaget e Vygotsky são frequentemente comparadas entre si, e ambas 

foram usadas com sucesso no campo da educação. 

Segundo LAUNAY, (1989) do ponto de vista do funcionamento psicológico, o 

surgimento da linguagem é engendrado como ulterior a evoluções psicomotoras e/ou 

gestuais, sendo que as primeiras emissões vocais do primeiro ano de vida começam com o 

“balbucio”. 

A aquisição da linguagem, por esta óptica, submete-se a uma capacidade dividida 

entre falante e ouvinte, os quais unidos irão ampliar um conjunto complexo que é 

disponibilizado para todos os outros indivíduos.  

Considerada um clássico da Teoria histórico-cultural e fundamental para a exploração 

do processo histórico da construção do comportamento humano, a obra intitulada “Studies 

on the history of behavior: apes, primitive man and child” “Estudos sobre a história do 

comportamento: símios, homem primitivo e criança”, (Vygotsky e Luria, 1996) conjunto de três 

ensaios publicado originalmente em 1930, traz alguns elementos teóricos com os quais 

Vygotsky procura explorar a ideia do desenvolvimento humano, por meio de três linhas 

genéticas que estruturariam a história deste processo: a filogenética3, a sociogenética4 e a 

ontogenética5. 

No trabalho “Estudos sobre a história do comportamento: símios homens primitivo e 

criança” (1996), em parceria com Luria, Vygotsky procura examinar suas reflexões acerca do 

desenvolvimento humano, observando a tríade genética que abarca a história da evolução: a 

filogenética, a sociogenética e a ontogenética. A pesquisa acerca da evolução dos primatas 

não-humanos tem especial significância em sua argumentação, tendo em vista que a 

"concepção" de ferramentas determinariam, para Vygotsky, o término da evolução 

puramente animal e a passagem para a evolução histórico-cultural. 

Vygotsky aponta, neste estudo, a existência de três etapas na evolução do 

comportamento animal as quais antecedem a passagem aperfeiçoando psicologicamente os 

seres humanos. A primeira etapa, efetiva em todas as espécies animais, estaria diretamente 

ligada aos comportamentos inatos estritamente biológicos, tais quais de reprodução e 

autopreservação.  

 
3 estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos (por exemplo, espécies, populações), que é descoberto por meio 
de sequenciamento de dados moleculares e matrizes de dados morfológicos. 
4 adj (sócio+genético) Sociol Referente à origem e conservação da sociedade considerada em seus aspectos claramente 
humanos, como o estético, o espiritual e o intelectual. 
5 adj. Biologia. Que se refere à ontogênese ou ontogenia; ontogênico: desenvolvimento ontogenético. 
(Etm. ontogên(ese)+ ético) 
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A forma mais significativa de adequação e ajustamento ao meio, produzida pelos 

animais menos evoluídos, é o comportamento instintivo, o qual se constitui na principal 

forma de adaptação, tendo em vista que suas ações e reações, são pré-concebidas, pela 

própria espécie. A segunda etapa é a da preparação ou das reações condicionadas. Estas 

condutas não são inatas, mas manifestam-se do “know-how” próprio do animal, 

consubstanciando-se em uma engrenagem de ambientação muito mais versátil, suave e 

refinada do que aquela do comportamento instintivo. A evolução plena desta etapa realiza-

se, segundo o autor, exclusivamente nos vertebrados. Vygotsky, destaca, ainda que é nestes 

animais que se revela, pela primeira vez, a infância, fase em que o indivíduo imaturo da 

espécie aprende com os adultos e com a própria experiência, e o jogo, como forma de 

autoinstrução e de treinamento. 

A terceira etapa se constitui, também, de período definitivo, para os animais, o que 

só se verifica nos primatas superiores. Equivale à necessidade de ações e/ou procedimentos 

para a superação de obstáculos, os quais poderiam ser designados de resposta mentais. 

Fundamentado nas experiencias de Kohler, Vygotsky aponta os três procedimentos 

primordiais que compreendem este tipo de hábito: a procura de uma maneira indireta de 

resolver uma adversidade quando a forma direta é inviável, a superação de barreiras, e a 

necessidade de usar, criar ou fabricar ferramentas visando atingir determinada finalidade. Fica 

evidente que este último procedimento de caráter intelectual aponta para um comportamento 

psicológico exclusivamente humano. É com este último procedimento que Vygotsky 

evidencia as características dos primatas superiores como evidências do desenvolvimento da 

espécie humana e, ao mesmo tempo, busca diferenciar o homem dos outros animais. Os 

apontamentos de Vygotsky acerca de os primatas terem a capacidade de criar e usar 

ferramentas, como pré-requisito para o desenvolvimento cultural humano, não os credencia, 

todavia, ao mesmo patamar dos homens, haja vista que os primatas não realizam, ainda as 

atividades de trabalho baseadas nessa habilidade. (Vygotsky et all, 1996, p. 87) 

 

O ANALFABETISMO FUNCIONAL 

 

O ato de alfabetizar ultrapassa em muito a habilidade de escrever, ler ou 

simplesmente identificar grafemas, elementos pictóricos, sonoros e/ou cromáticos. 

O prejuízo causado pelo analfabetismo pode ser desmesurável, se considerarmos que 

em nossa vida fatores intelectuais e socioemocionais são primordiais para alcançarmos a 

maturidade plena e de sucesso. 

Uma alfabetização integral amolda-se ao processo pelo qual o indivíduo se ajusta ao 

meio social e a suas relações interpessoais e intrapessoais, com as quais compõe uma base 

sólida de comunicação, intercomunicação e interlocução com seus pares.   

Asseverar a aquisição de habilidades de leitura e escrita nas séries iniciais do ensino 

fundamental, não é, apenas, um direito constituído por lei, mas também uma necessidade de 

substancial importância na prevenção de infortúnios pósteros, tais quais: desemprego, 

desconexão com o sistema social e até mesmo os possíveis conflitos com a lei e/ou esferas 

judiciais.  

https://www.sinonimos.com.br/know-how/
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Destaca-se aqui o “Projeto de Lei nº. 5.609-A de 2013 o qual alterou o a Lei de nº. 12.801, 

de 24 de abril de 2013 que dispõe sobre a reestruturação do Ensino Fundamental de 9 anos, para garantir 

à criança, a partir de 6 (seis) anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva da 

ludicidade e do seu desenvolvimento global.” 

Entretanto, o que se vê, em nossas redes de ensino, são alunos matriculados no 

Ensino Fundamental II, que se constituem como analfabetos funcionais, os quais segundo a 

UNESCO: “não podem participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida 

para uma atuação eficaz em seu grupo social e, que lhes permitam, também, continuar usando 

a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e desenvolvimento 

de sua comunidade” se constituindo assim como não-leitores e não-escritores.  

O empenho para o aminguamento dessa situação tem caráter fulcral, se levarmos em 

conta que o advento da COVID-19 tornou mais visível a agudeza do problema. Vale lembrar 

que em 2019, período que antecede a pandemia, oficialmente declarada, segundo censo do 

IBGE, o analfabetismo no Brasil beirava a casa de 11 milhões de brasileiros, com idade acima 

dos 15 anos.  

Certo é que os dados, então fornecidos, não levavam em consideração que os alunos 

matriculados em redes públicas municipais e estaduais, fazem parte de uma falsa estatística, 

a qual supõe que um aluno matriculado em séries do Ensino Fundamental II, sexto ao nono 

ano, esteja plenamente alfabetizado, cenário inautêntico e, em total descumprimento da 

supracitada lei.  

Efetivamente, o que temos, são jovens que precisam se valer de uma lista de presença 

para copiar o próprio nome. Triste cena de uma realidade dura e perversa. 

Aprender a ler e/ou escrever não é uma incumbência das mais acessíveis durante 

nossa existência, mas certamente será muito mais intrincado quando se atinge a pré-

adolescência ou adolescência, haja vista que com o tempo nosso cérebro se torna menos 

amoldável, dificultando a capacidade de concentração, todavia, isso pode ser atenuado com 

um controle maior da atenção e dos processos cognitivos.  

Vale lembrar que no processo de alfabetização de adolescentes os mesmos 

ingredientes utilizados na alfabetização de crianças devem ser considerados, entretanto, os 

procedimentos e os materiais a serem utilizados carecem de análise mais minuciosa, tendo 

em vista que, diferente dos pequenos, os adolescentes já possuem um histórico de tentativas, 

malsucedidas de intervenções alfabetizadoras, além de contar com conhecimentos prévios 

que, por certo, uma criança não possui.  

Temos, também, que nos atentar à adequação dos textos, os quais devem asseverar 

os procedimentos de leitura, tornando prazeroso o processo para o alfabetizando e, para 

tanto a apropriação de textos que priorizem os interesses dessa faixa etária, bem como, a 

necessidade de inserção nos vários grupos linguísticos sociais do qual faz ou fará parte em 

breve. 

Isto posto, cabe destacar o que em nossa opinião seriam os componentes básicos 

para a inserção destes adolescentes ao universo da leitura e da escrita, tais quais: o 

desenvolvimento vocabular, o aprimoramento da capacidade de ler números e compreender 
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suas funções, o significado das quatro operações, além da compreensão das estruturas 

gramaticais, bem como de suas relações de parentesco, além das práticas de linguagem. 

Decerto, sem o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, os alunos, aos 

poucos, distanciam-se dos demais colegas de sala, à medida em que os conteúdos vão 

adquirindo uma complexidade cada vez maior. 

Afirma Kamil: “Se eles não entenderem a leitura até a terceira série, eles vão sofrer 

por toda a carreira escolar” 

Embora, não haja uma pesquisa efetiva acerca de como devemos “re-alfabetizar” 

esses alunos, já considerados alfabetizados pelo sistema, é certo que determinados conteúdos, 

tais quais: a compreensão da leitura, a síntese de parágrafos, a aquisição de novo vocabulário 

são de vital importância na construção do processo. 

O problema passa a ser mais dramático, se considerarmos que, hoje os educadores 

não sabem exatamente como agir com a “re-alfabetização” de adolescentes, haja vista que, 

diferentes das crianças e, ainda, não inclusos na educação de adultos, merecem um cuidado 

especial. 

Afirma Gusmão: 
 

Abordando as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos de 5ª série há a 

necessidade de analisar a fase de mudanças constantes pelas quais enfrentam, a fim de 

clarificar que a dificuldade de aprendizagem não se dá de maneira isolada, mas abrangendo 

uma série de fatores que inviabilizam a assimilação e retenção das informações. 

(GUSMÃO. 2001, p.8). 

 

Ao tentarmos entender os sistemas de alfabetização e letramento, devemos nos ater 

que alfabetizar é um processo multidisciplinar e multifacetado, tendo em vista que demanda 

investigações filosóficas, linguísticas, psicológicas, educacionais, dentre tantas outras. Tal 

processo, além de impor certa complexidade de ações exige dos alunos certas habilidades de 

leitura, seja de textos pré-verbais, não verbais e até mesmo verbais, em um primeiro 

momento e, de escrita no decorrer do processo. Enquanto o desenvolvimento do letramento 

pressupõe a habilidade de dominar a leitura e a escrita de acordo com o contexto das práticas 

sociais, as quais tem a linguagem como produto cultural e social. 

Quando pensamos em qualidade em educação, não podemos nos esquivar da tese de 

que o letramento, diferente da alfabetização, precisa entremear todas as etapas do 

aprendizado, sendo inserido, na vida das crianças antes mesmo da alfabetização. 

Nosso protagonismo, enquanto profissionais da educação, exige uma reflexão acerca 

de um cenário em que professores e alunos estabelecem um respeito mútuo nesta relação 

denominada laço afetivo. 

O Processo de socialização e humanização pressupõe o fornecimento de ferramentas 

que estreitem a distância entre o analfabetismo e a condição plena de cidadania.   

A par deste cenário urge uma ação positiva para que o aminguamento deste quadro 

tão tirânico, denominado analfabetismo funcional, seja dissipado. 

Um caminho possível seria o “Canto Coral”, tendo em vista que o som está presente 

na vida dos jovens, mesmo antes de seu nascimento. Já no útero materno, sons, tais quais: 
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batimento cardíaco; movimento respiratório da mãe, fluxo sanguíneo, ou mesmo, as tão 

discutidas teorias, de sons externos que influenciam todo o período gestacional, soam como 

uma verdadeira sinfonia na construção da vida. 

Defende Wilheim, 1992: 
 

O conjunto de sons constituídos pelos ruídos intestinais da mãe, dos seus batimentos 

cardíacos e do fluxo de seu sangue nos grandes vasos que abastecem o útero e a placenta 

alcançam um volume próximo daquele produzido pelo tráfego urbano (WILHEIM, 1992. 

p.20). 

 

Paralelamente a isso, Hicks, 2010, defende que: 
 

O som que domina o mundo fetal são as batidas do coração da mãe. Outras vozes e sons 

não familiares adicionam harmonia à já progressiva composição da sinfonia uterina. Da 

vigésima quarta semana em diante, o feto ouve todo o tempo. Ele tem muito a ouvir, uma 

vez que o abdômen e o útero da grávida são lugares muito barulhentos (HICKS apud 

KRUEGER, 2010, p.8). 

 

A MÚSICA ENQUANTO FERRAMENTA 

 

 Partimos do pressuposto de que desde muito cedo nossa atenção é ampliada quando 

ouvirmos canções ou mesmo o balbucio da voz de nossos pais a nos ninar. A curvatura do 

tom de voz, a melodia, o ritmo, estrutura musical e linguística consistentes e, até mesmo o 

compasso, expandem e amplificam alguns de nossos sentidos, principalmente os de audição 

e atenção.    Os acalantos e as canções infantis servem, usualmente, para confortar ou divertir. 

Com uma estrutura sonora bastante elementar e repetitiva estimula o desenvolvimento 

primário da linguagem.  

 Sabe-se que a música é quase um convite à revisitação de tempos remotos, ao sonho, 

a reflexão e ao contentamento. As imagens mentais construídas durante o trabalho com a 

música propiciam o acesso a conhecimentos pré-existentes. 

A participação das crianças em experiências de “Canto Coral” permitir-lhes-ia 

explorar e brincar com os conceitos de ritmo, altura e padrão: conceitos que são espelhados 

na alfabetização.  

Buscávamos, também explorar aspectos cognitivos, tais quais as emoções e a 

capacidade intelectual. Para tanto durante nossos ensaios, pedíamos aos jovens que ouvissem 

a música e tentassem descrever suas emoções e os possíveis significados do que se ouvia, seja 

a produção de um texto oralizado, seja o acompanhamento e/ou solo de um instrumento.  

Queríamos que jovem atentasse que o compasso/batidas representava cada unidade 

silábica e sua sequenciação. Uma pergunta era quase frequente: quantas silabas você consegue 

perceber? Havia orientações do tipo: acostumem-se com o ritmo, ouçam a melodia, respirem 

dentro do compasso. Com isso buscávamos criar uma analogia entre a canção e a 

alfabetização fonética. 

Rapidamente pode-se perceber que os ensaios no Canto Coral, não só ajudavam os 

jovens a desenvolver habilidades motoras finas, mas também ajudava no amadurecimento 

emocional e comportamental. 



369 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

Percebemos que a estreita relação entre a música e a linguagem fazia com que as 

canções fossem um meio perfeito para promover as habilidades de fala e escuta, essenciais 

para o letramento e a aquisição do alfabeto. A música e a linguagem se equivalem quando 

usam dos mesmos recursos:  a discriminação de sons; a escuta; o uso da memória; a 

entonação; a tonicidade; a compreensão do som; o ritmo, dentre outros recursos inatos aos 

seres humanos. 

 

DOS RESULTADOS PARCIAIS 

 

Em nossa pesquisa não identificamos estudos que enfocassem particularmente a 

associação entre o treinamento de “Canto Coral” e o desenvolvimento de habilidades 

motoras e/ou fonológicas vinculadas a alfabetização básica ou a (re) alfabetização do 

analfabeto funcional. 

Os resultados colhidos, até então, evidenciaram que os pré-adolescentes e/ou 

adolescentes mostraram-se mais hábeis na execução de canções em que se exigia o ato de 

marcar o compasso, tal qual, o bater palmas, o que facilitava a cadência silábica.  

Foi percebido, ainda, que jovens que se engajaram espontaneamente nas canções que 

exigiam o ato de bater palmas tinham uma vantagem na dicção e no desempenho preciso das 

sequências silábicas e conseguiam melhor compreensão da palavra escrita.  

O grupo de jovens que apresentava grande dificuldade de alfabetização, melhorou, 

em muito, a sua consciência fonológica, principalmente no que respeita ao ritmo relacionado 

às habilidades de segmentação. 

Vale salientar que a consciência fonológica (a consciência de indivíduos e grupos de 

sons dentro das palavras) é identificada como um dos principais determinantes do sucesso 

na alfabetização. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto percebemos que o conceito de alfabetização e letramento vem se 

transformando, dadas as novas demandas sociais.  Alguns paradigmas exigem modificações, 

tanto da forma quanto da formação dos novos profissionais alfabetizadores.   

A necessidade da inclusão dos chamados analfabetos funcionais em uma sociedade 

que se supõe moderna exige a formação de alfabetizadores funcionais. Com características 

peculiares, dispostos a buscar formas e/ou procedimentos capazes de criar uma ponte sobre 

o abismo criado pelo analfabetismo, a qual possibilite a passagem para o lado dos cidadãos 

visíveis, socialmente, com direito a uma comunicação plena, empregabilidade e sucesso 

pessoal. 

Não devemos nos esquecer de que, tanto a psicologia quanto a pedagogia, defendem 

que a adolescência tem um papel vital na formação do ser integral e, privar um jovem do seu 

direito de interação, cooperação e principalmente de integração é fada-lo a inépcia social. 
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Na adolescência, o uso da linguagem, seja ela falada ou escrita, torna-se vital, uma 

vez que os jovens estão preparados para novas formas de interlocução a qual se supõe de 

extrema importância para o desenvolvimento do letramento funcional. 

O aprofundamento na pesquisa de novos recursos de alfabetização funcional pode 

ter como ponto de partida as dificuldades e preferências, tão comuns, a este grupo social: tais 

quais a dificuldade de comunicação, a falta de organização, a dificuldade de convívio fora do 

grupo, o gosto pelo novo, pela tecnologia, pela comunicação e, como no modelo seguido 

por este pesquisador, o gosto pela música.  

 Diferente das formas, já consagradas, de alfabetização, esta, buscou um letramento 

funcional consciente e, uma metodologia que demandasse a inclusão substancial dos 

adolescentes em atividades cada vez mais complexas de conformidade com um diagnóstico 

das dificuldades comunicativas que eles apresentavam (vide fig.01).  A metodologia buscava 

asseverar um processo educativo objetivando aminguar o nível de analfabetismo funcional 

na esfera comunicativa dos Jovens. 

 A música, por sua vez, foi uma ferramenta de fundamental importância para a 

apropriação e prática da linguagem, seja ela pré-verbal, verbal ou não verbal e para um 

conjunto de conhecimentos, tais quais: compasso, ritmo, cadência, melodia, rima, verso, 

significado, pretexto, texto, intertexto, dentre tantos outros. Conhecimentos esses de cunho 

cognitivo, afetivo, filosóficos, psicológicos, os quais favorecem o desenvolvimento integral 

do sujeito.  
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INTRODUÇÃO: INDAGAÇÕES INICIAIS 

 

Apesar de nos encontrarmos numa época em que toda visão dual tem se mostrado 

limitada na compreensão de universos de saberes complexos e sistêmicos, acreditamos que para 

que se possa conceber um ser humano completo, integro, pleno, é fundamental o entendimento 

de duas categorias que o compõe: razão e emoção. Categorias, que, por outras ópticas, podem 

ser descritas como ciência e filosofia, conceito e significado, compreensão e intuição. 

Entendemos que, na conexão de aspectos do racional e do sensível se dá a plenitude do homem, 

por esta razão, defendemos que uma formação educacional não se faz unilateralmente, devendo 

priorizar, além do aprendizado conginitivo, o aprendizado da sensibilidade. 

Por propriedades intrínsecas que compreendem abstração, subjetividade, tônus 

envolvente e experiencial, a arte é possuidora de uma competência singular para o 

desenvolvimento dos aspectos objetivos e subjetivos. Além de suscitar uma poderosa 

mobilização dos afetos, manifesta-se como instância de celebração, articulação e a 

contestação de valores e reconhecimentos ideológicos (filosóficos, sociológicos, psicológicos 

e culturais), aponta Souza (2014, p. 129). Conforme o autor, a arte representa uma possibilidade 

de se pensar o desenvolvimento do sujeito dentro de uma educação mediada por processos 

formativos e de socialização, bem como, por conteúdos a serem internalizados, vivenciados. 

Num movimento dinâmico de internalizar o externo e externalizar do interno, a arte mostra 

uma capacidade ímpar de crescimento e autonomia, dentro de um contexto educacional onde 

o humano é concebido em sua globalidade. 

A educação na atualidade carece promover a curiosidade, a construção do conhecimento, 

a produção de ideias, crenças e convicções. Neste sentido, a própria essência da arte se manifesta 

a favor do reconhecimento dos valores culturais, filosóficos, sociais e ideológicos. 

Faz-se necessário retomar o conceito e o papel da arte na educação, num sentido 

mais abrangente e complexo, para que seja reconhecida como uma área do conhecimento 

humano que abrange tanto o sensível quanto o cognitivo. Reconhecendo-se que a apreensão 

da realidade pela estética acontece de uma maneira fundamentalmente experiencial, a arte 

na educação dirige-se a proporcionar experiências significativas e reflexivas a fim de revelar 

a realidade humana e social. 

Voltada ao reconhecimento das múltiplas potencialidades do ser humano e da própria 

coletividade, faz-se urgente que a educação conceba a razão não apenas pelo viés instrumental, mas 

em total conexão com o mundo do sensível. Uma pedagogia onde os aspectos da sensibilidade, 

mailto:pat_artes@yahoo.com.br
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representados pela imaginação, criatividade, fantasia, emoção, poesia sejam valorizados num 

mesmo patamar que técnica, pragmatismo e racionalidade - atributos da esfera da intelectualidade. 

 

CONCEPÇÃO DE ARTE NA PRIMEIRA FASE DA MODERNIDADE 

 

A arte, manifestação da subjetividade individual e coletiva, é, sem dúvida alguma, um 

elemento fundamental na existência humana. A formação do indivíduo relacionada à arte é 

um assunto que explorado por diferentes estudiosos de diferentes épocas, dentre eles: 

Aristóteles, Hegel, Marx, Kant, Freud, Lukács, Schiller, Adorno, Marcuse e Benjamin, 

afirmam Chaves e Ribeiro (2014, p. 13). 

Tão bem tratada por Zigmunt Bauman, a "in-sensibilidade" atual foi definida por este 

sociólogo como proveniente da volatilidade das relações materiais e sociais do mundo 

globalizado, denominada por ele de modernidade líquida. Buscando entender como este 

axioma influi nas indiferenças humanas e na desvalorização do saber sensível na educação, 

propormos um recuo ao século passado, às reflexões frankfurtianas, que consideramos assaz 

atuais. O filósofo Theodor Adorno constatou que “a fatalidade de toda e qualquer arte é ser 

contaminada pela inverdade da totalidade dominadora” (1970, p. 72). Mesmo presenciando 

a rendição da arte ao mercado, ele foi um dos pensadores que seguiu acreditando firmemente 

no poder emancipatório da arte. A “Teoria Estética” – uma compilação póstuma – 

concentra-se na reflexão estética, de onde se abrem e se cruzam reflexões de outras 

dimensões da sociedade contemporânea. Nela, Adorno reflete sua renúncia a todo e qualquer 

fetichismo, colocando a arte num patamar de competência para a emancipação do indivíduo, 

de forma a libertá-lo da alienação, confiando no aspecto inerente da arte para educar, construir, 

ascender o indivíduo. Conforme Maia (2000, p. 30), faz-se imprescindível ainda, relacionar 

os conceitos filosóficos adornianos de Indústria Cultural à Teoria Estética, para uma 

melhor compreensão das sociedades capitalistas. 

Anterior às compilações que resultariam em “Teoria Estética”, Adorno afirma que, 

com a cultura global dominante de desmistificação do mundo, desencantamento e 

racionalização extrema, a arte, aliando-se à indústria da cultura, teve seu caráter 

emancipatório abafado. Em “Dialética do Esclarecimento”, Adorno e Horkheimer (1947, 

p. 19) assinalam o Esclarecimento, desencadeado especialmente pelo Iluminismo, como um 

projeto de desencantar do mundo. A vida moderna deu espaço ao cognitivo em prejuízo do 

sensível, rompendo-se o laço que um dia uniu a vida contemplativa à vida ativa, asseguram 

Pereira e Icle (2009, p. 30). Neste sentido, 
 

onde a arte se pretende por si mesma ser alegre e, com isso, tenta adaptar- se a um uso que, 

segundo Hölderlin, nada de sagrado pode mais servir, acaba reduzida a simples necessidade 

humana, traindo seu conteúdo de verdade. Sua vivacidade disciplinada adapta-se ao 

mecanismo do mundo. Encoraja os seres a se deixarem levar pelo que é status quo, a 

colaborar. Eis a forma de desespero objetivo (ADORNO, 1996, p. 4). 

 

Teóricos de diferentes épocas buscaram uma definição universal de arte, entretanto, 

perceberam que ela é circunstancial, por apresentar-se como manifestação da subjetividade 
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humana, depende de questões não apenas culturais, mas, históricas, sociais, políticas, 

geográficas, linguísticas, econômicas/mercadológicas. Em “Teoria Estética” (1970, p. 12) 

Adorno aponta que a “arte tem o seu conceito na constelação de momentos que se 

transformam historicamente; fecha-se assim à definição”. Ainda, a “definição do que é arte 

é sempre dada previamente pelo que ela foi outrora, mas apenas é legitimada por aquilo que 

se tornou, aberta ao que pretende ser e àquilo em que poderá talvez tornar- se” (ADORNO, 

1970, p. 13). 

É evidente a posição adorniana com relação à complexidade conceitual do termo e o 

entendimento acerca da inerência da arte ao momento civilizatório ao qual possa estar 

circunscrita. Herbert Marcuse assinala que devemos nos ater a alguns parâmetros para 

buscarmos uma definição de arte (CHAVES e RIBEIRO, 2014, p. 14). Para este filosofo, há 

a necessidade de se refletir sobre certas qualidades da arte ao longo da história que 

permanecem inalteradas. São expressas pelo seu caráter político, propriedade 

revolucionária, universal, como também sua alteridade, transcendência, forma estética, beleza 

e a capacidade de estimular a sensibilidade. Para Marcuse, a arte é detentora de um impulso 

revolucionário, que, apesar de não realizar a transformação automática da sociedade, é parte 

do processo. E, se existe alguma arte voltada à consciência coletiva, é a que une os indivíduos 

à uma necessária e universal consciência libertadora (CHAVES e RIBEIRO, 2014, p. 14). 

Retomando as ponderações adornianas, para que se conceba a arte duas propriedades 

são basilares: a questão do belo e da função da arte. O belo, conforme Adorno, não equivale 

somente à representação fiel da realidade; desta forma, a arte moderna, não significa uma 

negação dos valores e princípios morais e artísticos, mas uma transgressão e fuga aos conceitos 

preconizados pelo racionalismo e pela indústria de cultura massificada. Quando a arte não 

sucumbe à indústria cultural e à massificação, apresenta-se como resistência em se manter 

viva e contestadora em meio às adversidades - manifesta-se o potencial da arte e dos artistas 

como fomentadores da transformação e da emancipação humana, na perspectiva de Adorno. 

Ao seguir os princípios de Kant, que afirma que nosso juízo de belo está 

intrinsecamente ligado à percepção de uma finalidade no objeto, Adorno registra a 

impossibilidade de se compreender ou determinar este fim, pois que ele é inerente a arte. 

Nesta perspectiva, o filósofo descreve que, com o capitalismo e a indústria cultural, a arte 

passou a determinar um fim fora dela, vinculado à cultura de massas e ao mercado de 

consumo. Para Adorno, a arte só é detentora de sua verdade quando ultrapassa o que é 

simplesmente representado no conceito, revela Silva (2015, p. 224), funcionando como uma 

antítese social, e não se deduzindo-se desta pelo imediatismo. O valor social da arte se 

encontra exatamente quando apresenta uma atitude de negação, antagonismo, autonomia e 

contradição diante da sociedade capitalista e racionalista. A esfera da qual a arte se situa 

“corresponde à constituição de um meio interior aos homens enquanto espaço da sua 

representação: ela toma previamente parte na sublimação” (ADORNO, 1970, p. 19). 

Considerando a expressão sublimação, chegamos a outro frankfurtiano, Walter 

Benjamin, para ele a arte, para ser considerada autêntica, deve estar envolta por uma espécie 

de aura. O termo aura, aplicado às questões estéticas denota algo especial, sublime, 

singular, cujos elementos espaciais e temporais conferem um espectro único de um elemento 
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distante por mais próximo que esteja (BENJAMIN, 2018). A arte autêntica, na concepção 

benjaminiana, apresenta três aspectos: os princípios de originalidade, autenticidade e 

unicidade. A partir do momento em que a arte e alia à Indústria Cultural, à reprodutibilidade, 

resume-se a meros objetos de consumo, perde sua “aura”. 

Contradizendo sua própria essência libertadora, a arte passa a corroborar com a 

anestesia dos valores e dos sentidos, um processo de dessensibilização da subjetividade, ao 

preservar e expandir a alienação. O caráter emancipatório da arte é uma propriedade 

fundamental para o entendimento do termo para Adorno, para ele “as obras de arte que se 

apresentam sem resíduo à reflexão e ao pensamento não são obras de arte” (ADORNO, 1970, 

p. 142). Assim, a arte, contrapõe e ao mesmo tempo dialoga com o que é finito e útil, 

propondo uma nova lógica, outra razão, emancipando a consciência. Neste sentido, a 

finalidade da arte, para Adorno, é ao mesmo tempo individual e social, emancipa o homem 

para a transformação da sociedade; finalidade que não depende de algo exterior a ela, pois, a 

arte é completa em si mesma. É dentro do ser, e não fora, que se revela a importância da arte, 

a necessidade da arte está na sua não-necessidade (ADORNO, 1970, 

p. 281). Considerando a perspectiva adorniana de arte, 
 

arte é mediação importante no processo [de formação humana], antes de tudo porque 

contrasta com a finitude, o contingencial, o prescrito. Porque emana da autonomia do sujeito 

e a ela retorna. Porque emana um conhecimento que se estabelece com base em um 

procedimento racional oposto àquele que organiza e administra a sociedade. Por isso e 

somente assim, a arte serve ao entendimento e é possibilidade e condição de constituição 

de humanidade. (RESENDE, 2010, p. 91). 

 

Tanto para Adorno como para Benjamin, a arte está associada à experiência. Do latim 

experiri: provar (experimentar), a experiência é, primeiramente, “um encontro ou uma 

relação com algo que se experimenta e que se prova. O radical é periri, que se encontra 

também em perículum, perigo”, revela Silva (2020, p. 54). Para Adorno o imediatismo 

emergido pela indústria cultural revelou uma nova barbárie: a pobreza da experiência, 

significando, essencialmente, a ausência de rememoração e a elaboração do passado (KIIHL, 

2013, p. 50). A perda da capacidade experiencial culmina com a vitória do poder totalitário 

sobre o individual e da uniformização sobre a diferenciação, numa sociedade inábil frente à 

onipotência do poder de troca. Segundo Neuvald (2013, p. 22), ao se negar a possibilidade 

da experiência, contribui-se para a carência simbólica de imagens e de formas e para a perda 

da tradição, a autonomia do espírito tende a ideologizar o existente. 

Seguindo esta lógica, para Bauman, na ideologia do consumo, a experiência é 

centrada no imediatismo, na satisfação dos desejos, não na experiência que agrega sabedoria 

à vida (SILVA, 2012, p. 111). A excessiva quantidade de informação pode evitar a assimilação 

de problemas e situações simples como complexas, em virtude da investida da 

superficialidade, dificulta a experiência, revela Silva. O sistema dominante se impõe como 

um poder limitador de outras formas de pensamento e de percepção da realidade, 

especialmente no tocante à experiência humana. 

A arte não condiz com a racionalidade técnica, por não se vincular com uma 

finalidade objetivada, está intimamente ligada à experiência. Nesta perspectiva, 
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a arte apresenta-se como uma forma de saber totalmente diferente do saber da 

racionalidade administrada ou instrumental. Em Adorno, a arte, não sendo assimilável 

conceitualmente e devido a seu caráter de obscuridade coloca-se como uma instância 

ininteligível, possuindo um valor iminentemente crítico, apresentando a possibilidade de 

uma experiência que tenha um sentido em si mesma, não submetida às regras da indústria 

cultural (DANNER, 2008, p. 12). 

 

Retomando a origem grega da palavra estética encontramos como significado 

“conduzir o mundo para dentro, como inspiração, como encantamento pela reação sensível 

à forma que esse mundo toma, pela emoção à imagem do mundo”, abaliza Alvares (2005, p. 

40). Com o direcionamento unilateral que o mundo se revestiu, em que a inteligência humana 

foi restringida basicamente ao racionalismo e ao domínio da natureza e da realidade, a 

questão do belo se esvaziou, foi dominada pelo imediatismo e pela superficialidade. Explica 

Shaefer (2012) que a beleza na arte não compreende à dominação, mas à manifestação do 

eu, à utopia, a um enigma a ser desvendado, não se mostrando totalmente acessível e clara, 

mas um enigma a brincar com os pensamentos e emoções. Ao objetivar a subjetividade, o 

artista exprime a potencialidade humana, negando a si mesmo como sujeito, produzindo 

“uma outra realidade social, um outro eu, uma outra racionalidade” (SOUZA, 2014, p. 137-

138). A arte leva à reflexão não apenas ao tornar o real visível, mas também pelo 

estranhamento do mundo; por não se reduzir à mimese, à imitação, por se distanciar da 

representação fiel da realidade, configura outra, paralela a esta. Neste mundo paralelo, o 

particular representa o universal e o universal expressa o particular, numa dialética em que a 

generalidade própria do particular e a especificidade intrínseca do universal não são perdidas, 

garante o autor. Realidade esta que transcende à realidade do artista/autor, onde o tempo e 

o espaço não são imediatos, e que, ao perpetuar-se, universaliza-se como humanidade. 

Mesmo não possuindo o poder de modificar diretamente a sociedade, a arte possui 

uma capacidade transformadora da consciência dos que a modificam. Assim, para Shaefer 

(2012) a "Teoria Estética" de Adorno deve ser lida e compreendida muito além de uma 

compilação sobre objetos e obras de arte, mas como um tributo à liberdade através da arte, 

que, ao romper a prisão da hegemonia alienante, envolve uma quebra da sensibilidade fixa e 

petrificada das pessoas. Neste sentido, ao 
 

romper com a lógica da dominação, com o imediatismo e/ou o ativismo sem reflexão, com 

a mimese da realidade, com o prazer barato muito vigente na contemporaneidade e ao 

instigar outra sensibilidade e, por que não dizer outra subjetividade, a arte fica em desacordo 

com o movimento de adaptação e realiza um processo de formação que rompe com a 

sociedade unidimensional do capitalismo (CHAVES e RIBEIRO, 2014, p. 20). 

 

Não o limitando ao tempo e espaço presente, mas levando-o a espaços e tempos 

infinitos e infindáveis, a mudança educativa pela arte se faz pacificamente, numa promessa 

de liberdade. Uma força sem violência, em oposição à razão instrumental, um chamamento 

à emancipação, (ROMEIRO, 2015). 
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A ARTE NA SEGUNDA FASE DA MODERNIDADE – MERCANTILIZAÇÃO DA 

CULTURA E DESMISTIFICAÇÃO DO MUNDO 

 

A partir do momento em que os consumidores pagam pelo objeto artístico, ele passa 

a ser artigo de consumo, negociado no livre mercado. O mundo contemporâneo, abarrotado 

de elementos imagéticos, sonoros, cinestésicos – estetização mercadológica, sensacionalista 

e capitalista – não estimula a experiência sensível, pois não deixa espaços para o vazio, para o 

silêncio. Agenciada pela sociedade tecnológica e patrocinada pela indústria cultural, tal 

integração da arte à cultura material elimina muitos privilégios e barreiras, porém, extingue 

os conteúdos antagônicos das obras, afinal, 
 

de que adianta, as pessoas poderem ler Goethe, visitar as ruínas da Grécia, os campos de 

concentração do nazismo em uma espécie de aula de história viva, que todos possam saber 

por computadores e televisores o que acontece em outros mundos, se estão inseridos em 

uma racionalidade planificada? Em muitos casos, tudo acaba em um souvenir ou em um 

conhecimento permeado pelo valor de troca, um fetiche, onde os pseudointelectuais ou os 

aventureiros podem gabar-se de terem acessado (CHAVES e RIBEIRO, 2014, p. 19). 

 

A realidade dissemina os bens culturais e artísticos que no passado se restringiam à 

elite e a alguns intelectuais, os meios de comunicação tornaram possível a difusão de 

manifestações artísticas dos mais diferentes gêneros, épocas e etnias. Todavia, pelo 

distanciamento dos seus contextos originais, vinculada aos fins mercadológicos, a estetização 

contemporânea estabelece, comumente, uma experiência epidérmica, superficial, fluida, que, 

segundo Schurmann, contrapõe a uma experiência estética autêntica (NOGUEIRA, 2008). 

Cultura e arte foram reduzidas corriqueiramente à economia, mercado, geração de 

emprego e de renda. Faz-se necessário que se abranja a cultura como uma concepção plena 

e integral de desenvolvimento, não apenas o econômico, importante para o desenvolvimento 

porque compreende a riqueza simbólica de povos e pessoas, afirma Rubim (2007, p. 122). 

A massificação da cultura, abordada ainda no século passado pelos frankfurtianos, é a 

condição estabelecida pelo capitalismo tecnológico em seu extremo, próprio da sociedade 

de controle total. Retomando Marcuse, esse desfecho “não ocorre por meio da negação e 

rejeição dos valores culturais, mas por sua incorporação total na ordem estabelecida, pela sua 

reprodução e exibição em escala maciça” (CHAVES e RIBEIRO, 2014). É inegável que o 

cenário tecnológico e globalizado possibilita perspectivas inimagináveis, o entrave é a própria 

ideologia em que a cultura dominante se revestiu, ao sucumbir aos valores monetários, 

massificados e fluidos do mercado. 

A vida materializou-se por completo, "com essa mimese, na qual o pensamento se 

iguala ao mundo, o factual tornou-se agora a tal ponto a única referência, até mesmo a 

negação de Deus sucumbe ao juízo sobre a metafísica” (ADORNO e HORKHEIMER, 

1947, p. 15). Ao hipertrofiar 
 

a razão gera-se, dialeticamente, um profundo irracionalismo, na medida em que os valores 

e as emoções não possuem canais para serem expressos e se desenvolver. Assim a dança, 

a festa, a arte e o ritual, são afastados de nosso cotidiano, que vai sendo preenchido apenas 

com o trabalho unitário, não criativo, alienante (DUARTE JR., 2007, p. 64). 
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Termo cunhado por Adorno, semiformação é um processo marcado notadamente 

por um saber hegemônico instrumental, técnico, mercadológico, um arranjo cultural e 

educacional impulsionado ainda mais pela realidade tecnológica, capitalista e globalizada. 

Já no século passado, Adorno se deteve à observação de que a 
 

educação já não diz respeito meramente à formação da consciência de si, ao 

aperfeiçoamento moral, à conscientização. É preciso escapar das armadilhas de um 

enfoque "subjetivista" da subjetividade na sociedade capitalista burguesa. A 

"consciência" já não seria apreendida como constituída no plano das representações, 

sejam ideias oriundas da percepção ou da imaginação, ou da razão moral. A consciência 

já não seria "de", mas ela "é". Seria apreendida como sendo experiência objetiva na 

interação social e na relação com a natureza, ou seja, no âmbito do trabalho social. A 

verdade não seria condicionada subjetivamente, mas objetivamente (ADORNO, 1995, 

p. 16). 

 

Na permuta da mistificação pela racionalização, consequência ainda de uma vida 

apressada e superficial, a forma mais básica de comunicação das sociedades – a linguagem 

(que deveria significar e comunicar signos e significados), tem sido reduzida à comunicação 

rasa, à transmissão de informação. Bauman e Donskis (2014) alegam que primeira vítima 

da pressa e da tirania do momento atuais é a linguagem, evidentemente atenuada, 

empobrecida, vulgarizada e esvaziada de significados. Rubens Casara (2018)1 aponta que o 

empobrecimento subjetivo pode ser a principal causa dos corriqueiros “discursos de ódio, 

as dificuldades de interpretação textuais, o perecimento das metáforas, a incompreensão 

das ironias, a divulgação de notícias falsas (ou manipuladas) e o desrespeito à Constituição”. 

Explicita Casara que se trata de um processo de encolhimento das mentes pelo 

empobrecimento dos sentidos, seu texto atualiza os conceitos de indústria cultural e de 

semiformação adornianos. 

Cria-se uma oposição à mentalidade subjetiva, apaixonada, imaginativa e sensível, 

não há a necessidade do esforço criativo para a compreensão da realidade. Retomando 

Marcuse, o padrão cultural conduz à “dessublimação”, a sublimação é suprida pelas 

possibilidades produzidas e administradas pelos mecanismos da sociedade (CHAVES e 

RIBEIRO, 2014). Ao fragmentar a subjetividade dos indivíduos, declina-se a consciência, 

para introduzir uma objetividade que satisfaça a própria estrutura hegemônica e totalitária. 

Entretanto, num ato de utopia e esperança, ou, numa espécie de suspiro e alento, a 

pesquisadora Meira (2006, citada em Amorim & Castanho, 2008, p.1181) nos convida a 

nos colocarmos como mineradores a procura de pedras preciosas, pois segundo ela “há 

estéticas que transcendem o vivido e tocam no sagrado que nos constitui", é preciso 

revolver as superficialidades encontrando assim os diamantes, que enobrecem e sublimam 

nossa existência. 

 

 

 
1 Texto: O golpe da linguagem e o problema mental. Disponível em: https://www.ocafezinho.com/2018/02/08/rubens-casara-
o-golpe-linguagem-e-o- problema-mental/ Rubens Casara 
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A ARTE É O SOCIAL EM NÓS, A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E OS MECANISMOS 

PSICOLÓGICOS DA ARTE 

 

“A verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o 

sentimento comum”, Vygotsky (1999, p. 307). Vygotsky, psicólogo conceituado que atuou 

no início do séc. XX, alega que, sendo a arte individual e ao mesmo tempo social, implica 

sempre uma transformação; a arte, para ele, significa o social em cada um. Ao suscitar 

alterações no sujeito em sua totalidade, a obra de arte, pela experiência estética, se converte 

em pessoal sem, contudo, deixar de ser social. O artista é um ser social, político, 

revolucionário, que irrompe a lógica ao dar abertura para outras possibilidades. O desejo 
 

do homem de se desenvolver e se completar indica que ele é mais do que um indivíduo. Sente 

que só pode atingir a plenitude se se apoderar das experiências alheias que potencialmente 

lhe concernem, que poderiam ser dele. E o que um homem sente como potencialmente 

seu inclui tudo aquilo de que a humanidade, como um todo, é capaz. A arte é o meio 

indispensável para essa união do indivíduo como o todo; reflete a infinita capacidade humana 

para a associação, para a circulação de experiências e ideias (FISCHER, 1976, p. 13). 

 

Por carregar o legado humano, a arte guarda percepções e experiências alheias, visão 

de mundo e de humanidade. Se emancipar o indivíduo pela arte é aproximá-lo do universal, 

é imperioso que o artista seja encarado como um ser social. Pablo Picasso, um dos artistas 

mais perturbadores da história da arte questionou 
 

O que você acha que é um artista? Um imbecil que, se é pintor, só tem olhos? (...). Pelo 

contrário, ele é também um ser político, constantemente atento aos dilacerantes, ardentes ou 

doces acontecimentos do mundo (...). Não, a pintura não é feita para decorar apartamentos 

(...). É um instrumento de guerra ofensiva e defensiva contra o inimigo (Pablo Picasso, 

1945 citado em Amorim & Castanho, 2008, p.1179). 

 

É pelo seu aspecto social que a arte possibilita enxergar e indagar acerca das estruturas 

de funcionamento que compõem a nossa existência, desta forma, a experiência estética se 

constitui como outra forma de pensar e agir politicamente sobre as questões do mundo 

(KIIHL, 2013, p. 32). Quando não se submete nem se contenta com a acomodação, 

possui uma astúcia própria capaz de quebrar os grilhões da adaptação que servem como 

obstáculo à criatividade humana. Logo, a experiência estética é muito além de uma apreensão 

formal, é ainda, interpretação e percepção sensorial, emocional, por nos conduzir a espaços 

no interior de nós mesmos aos quais não acessaríamos de outra forma, assegura Albano 

(2001, p. 3). O conceito central da psicologia da arte tem a ver com o “reconhecimento da 

superação do material da forma artística ou, o que dá no mesmo, o reconhecimento da arte 

como técnica social do sentimento” (VYGOTSKY, 1999, p. 3). 

Percepção, emoção, abstração, curiosidade, criatividade e imaginação são processos 

psicológicos que não se reduzem a arte, porém possuem estreita relação com ela. A diferença 

básica entre pessoas criativas e não criativas talvez esteja exatamente no fato de que as primeiras 

estão atentas à dimensão experiencial do conhecimento (Gendlin citado em Duarte Jr. 2007, 

p.33). Segundo Vygotsky (1999) a imaginação é uma função psicológica superior, mediada pelo 
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signo; a emoção artística é inteligente, não provoca uma resposta motora imediata, mas se resolve 

na articulação com outras funções psicológicas, como a imaginação. A imaginação traz ao 

psíquico a capacidade de simbolizar, de representar na mente o que está ausente, condição 

necessária para que se alcance níveis progressivamente mais complexos e libertos do imediato. 

Concebendo a arte um enigma a ser desvendado, a resolução do seu caráter 

enigmático no sentido mais elevado, “está ligada à espiritualização da arte e da experiência 

estética, cujo médium primordial é a imaginação” (ADORNO, 1970, p. 143). Ao distanciar o 

objeto do imediatamente percebido, a imaginação é caracterizada pela capacidade de criar e 

combinar fatos, percepções e imagens a partir do já vivido, da experiência. Para psicanalista 

e educador Rubem Alves, a imaginação é a forma essencial que opera a consciência humana; 

por meio dela o homem se afirma como um rebelde, negando o existente e propondo o que 

ainda não existe. Por não a possuírem, os animais não produzem arte, profetas ou valores 

(ALVES, 1975, p. 16). A imaginação articula os sentimentos de forma a transformá-los em 

imagens, conectando símbolos que possam expressar esses processos e efeitos; através 

dela o sujeito se desvincula do universo puramente físico para criar outro, o dos valores e 

dos significados (DUARTE JR., 2007, p. 99). 

Consideradas igualmente funções psicológicas superiores por Vygotsky, as emoções 

são inerentes ao homem que vive em sociedade, por isso, para ele, nenhuma função psíquica 

é puramente orgânica ou instintiva. Por guardar um caráter cultural, as emoções são 

suscetíveis de desenvolvimento, transformação ou novas aparições, são aprendidas, e, neste 

sentido, a educação da sensibilidade, mais do que possível, é necessária para o processo de 

humanização do ser humano. Conforme Vygotsky, ao produzir arte ou dela se apropriar, 

processos mentais são ativados, corroborando para a expansão de funções psicológicas como 

percepção, atenção e memória, provocando uma organização psíquica mais elaborada 

(Barroco & Superti, 2014, p.26). Resultam em novos e mais complexos modos de 

funcionamentos psíquicos e de humanização dos sentidos. 

 

EXPERIÊNCIA ESTÉTICA: A TRANSCENDÊNCIA DO REAL, A OBRA ABERTA 

E DINÂMICA DO PROCESSO DE FRUIÇÃO 

 

Tanto os estudos de Adorno, Duarte Jr. e Vygotsky assinalam que a experiência 

estética demanda uma percepção completamente diferente da percepção trivial. Segundo 

Duarte Jr. (2007, p. 91), ela remete à percepção anterior à condicionada pela linguagem 

discursiva, retorna-se “a uma primitiva e mágica visão de mundo”. A experiência estética 

transcorre ao mesmo tempo em a arte acontece, no espaço e no tempo em que está sendo 

fruída, aponta Nogueira (2008, p. 22), é, portanto, um fenômeno situacional, determinado por 

condições culturais, históricas e sociais. É ainda, uma vivência singular e único, sua amplitude 

compreende a individualidade do fruidor. Conforme Adorno, o caráter enigmático da obra 

instiga constantemente a experiência estética, mantendo intensa a fruição e a reflexão, 

contudo, se o enigma desaparece na experiência, por se pensar ter percebido totalmente a 

coisa (sache), ele reaparece, abrindo novamente o olhar e conservando a seriedade das obras 

de arte (ADORNO, 1970, p. 194). 
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O processo criador busca constituir novas relações simbólicas, entre símbolos e 

experiências anteriores, que se dão fundamentalmente pelos significados sentidos, pelos 

sentimentos, aponta o educador Duarte Jr. (2007, p. 97). O artista transcende o real, 

enxerga as nuances e o que se esconde além da forma e do conteúdo, experiência totalmente 

possível para o fruidor, que, numa experiencia estética tende a uma percepção dilatada. Desta 

forma, ao materializar suas percepções e sensações, o artista possibilita aos demais se 

beneficiarem destas percepções, ao frui-las. Considera Duarte Jr. que, na experiência estética 

as faculdades intelectivas e emocionais se equilibram, diferentemente da percepção cotidiana, 

em que o intelecto busca sobrepor o sentimento na percepção da realidade. Adorno aponta 

também ao fato de que a experiência estética não está relacionada somente à emoção, ao 

processo mescla-se reflexão, conhecimento e formação (Kiihl, 2013, prólogo). 

A dimensão da experiência estética, para os filósofos Adorno e Benjamin, se relaciona 

com dois termos da língua alemã: Erfahrung: experiência e Erlebnis, vivência. A redução da 

vida à experiência imediata e reificada, ao esquecimento do passado, à destruição dos mitos 

e à desvalorização das tradições, segundo Adorno, empreende um conhecimento que 

acontece pela técnica, de fora para dentro, não vivenciado. Ao cultuar a experiência 

individualmente vivida, a experiência coletiva (cultura) e desvalorizada, aquilata-se o que faz 

parte do cotidiano ordinário, cultiva-se a aversão a outras formas de conhecimento, Kiihl 

(2013, p. 52). A experiência estética possibilita a superação de sentidos existentes e a 

construção de novos sentidos, na medida em que consente a transcendência da realidade, 

atraindo o indivíduo a uma nova visão de mundo. Imbuído de uma maior gama de símbolos 

e significados, o indivíduo tem sua capacidade perceptiva ampliada, como ainda, sua 

sensibilidade, criatividade e criticidade. 

As obras artísticas são ressignificadas com autonomia por cada fruidor, a polissemia 

própria da obra de arte estimula o encontro de novos sentidos, a percepção particular do 

objeto em cada leitura. Neste sentido, a leitura sensível de uma obra é circunstancial, 

nunca definitiva e insuperável, não totaliza o espaço da subjetividade do espectador – 

movimento denominado por Umberto Eco de Obra Aberta. As obras não são, nem 

necessitam, nem são possíveis de serem apreendidas por um único ângulo e interpretadas 

sob um só ponto de vista. Conforme Duarte Jr. (2007, p. 93), a obra não transmite 

significados, mas exprime sentidos, é aberta para que o fruidor complete seu sentido, não-

conceituável e indomável aos pensamentos lineares e às palavras discursivas. Ao expor sua 

obra, ela já não pertence mais ao artista, não lhe sendo possível alcançar as impressões e 

reações do público, assim ‘ela tende a ganhar vida e também se tornar livre da subjetividade 

do artista, que passa a não possuir mais uma finalidade única” (KIIHL, 2013, p. 57). A obra de 

arte é o que ela diz tanto quanto o que não diz, onde o que ela diz se silencia para dar voz ao 

que não diz; por isso, a experiência estética é uma experiência viva (ADORNO, 1970, p. 266). 

A experiencia estética é capaz de suscitar multiplicidades de sentidos e sensações, nisso reside 

o sentido de transcendência pela arte, que, a evocar sentidos singulares, únicos, dinâmicos, 

ultrapassa a objetividade, o corriqueiro e habitual. Na linguagem filosófica, a transcendência 

do homem é precisamente no sentido “de sua não-aderência ao aqui e agora, de sua 

consciência do ali e do depois (ou do antes)” (DUARTE JR., 2007, p. 26). Numa fruição 
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aprofundada, a consciência atinge o subjetivo, transcende o habitual, as regras e convenções. 

A arte infringe o código vigente, desarticula a percepção, coloca o código em desordem, 

provocando um consequente choque de compreensão e tornando a interpretação do visto 

não imediata (ECO, 1997, p. 64). Desta forma, quanto maior “repertório cultural e estético” 

o fruidor carrega, as possibilidades de experiências estéticas mais significativas e intensas, 

reveladoras de sentidos, interpretações e conexões existenciais também são expandidas. 

Quando existe um envolvimento total entre fruidor e objeto estético, a consciência não 

apreende mais conforme as regras do cotidiano, abrindo-se a um sistema que foge ao da 

parcialidade do sistema conceitual, assinala Duarte Jr. (2007, p. 91). Ao vivenciar experiências 

que não fazem parte do seu cotidiano, rememorar fatos, contatar situações emotivas ou 

dramáticas, de euforia, medo ou angústias, arte possibilita a compreensão dos próprios 

sentimentos, ressignifica sua própria existência. A arte carrega consigo a possibilidade de 

outros olhares sobre si próprio e sobre o mundo, ao conduzir o sujeito a outras esferas 

vivenciais, pelo rememorar dos sentimentos e sensações já vivenciados ou não nunca 

experienciados no cotidiano, estas sensações, dores e experiências o ensinam sobre si 

(AMORIM e CASTANHO, 2008, p. 1175). 

O conhecimento resultante da experiência estética é influenciado pela dinâmica do 

processo de fruição, não se reduz a um esvaimento da vontade, às sensações libertas e vagas, 

mas a uma configuração de  racionalidade capaz de filtrar  até  mesmo essas sensações 

(PEREIRA e ICLE, 2009, p. 6). Para os autores, a experiência estética advém de uma 

racionalidade marcada pela razão e pela sensibilidade, uma forma de apreender o mundo, em 

que o conhecimento não é calculado, definido; mas vivido, experimentado, significado. Nesta 

forma de apreensão, o sensível e o racional se mesclam e se confundem, processo que se 

desdobra em percepções intensas e reflexões profundas acerca da realidade e da existência – 

uma racionalidade-estética. 

 

EDUCAÇÃO ESTÉTICA: EDUCANDO A SENSIBILIDADE PARA SE EDUCAR O 

HUMANO 

 

“Sem abrir mão da esperança, contudo sem esperar uma redenção, a arte parece ser 

não uma saída, mas um alento”. (ROMEIRO, 2015, p.7) 

O meio social e cultural é fundamental para o desenvolvimento das virtudes ou seu 

esfacelamento, assim, valores morais que incluem ética, bondade, compaixão, solidariedade são 

educados. A educação, no pensar freiriano, faz-se necessária a partir do momento em que o 

homem se entende por incompleto e, assim, vem a necessidade de se comunicar conhecimentos 

culturais e sociais. Por conseguinte, a própria educação é detentora de uma dimensão estética, ao 

levar o educando a criar os sentidos e valores que fundamentem sua ação no ambiente cultural 

(DUARTE JR., 2007, p. 18). O ato de valoração e significação somente se origina na vida 

concretamente vivida, valores e significados impostos são insignificantes, logo, a educação é um 

ato carregado de características lúdicas e estéticas, aponta o pesquisador. 

A criança vem sendo socializada em um contexto cultural objetivado, traçado no tempo 

e no espaço, os conteúdos concretos e simbólicos são mediados de acordo com os valores 
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capitalistas. Uma educação semiformativa, utilizando o conceito adorniano, onde a objetividade 

é destituída de subjetividade, e a subjetividade se desassocia da objetividade. A educação, formal 

ou informal são inclinadas às relações materiais, padronizadas, tecnológicas, efêmeras, destituídas 

de significado, comprometendo a possibilidade de vivências sensíveis (SOUZA, 2014, p. 130). 

Ao negar as possibilidades de ampliação cultural e crítica que as artes e a cultura como 

um todo possibilitam, a educação dominante se esvazia da perspectiva formadora. O saber 

teórico, preso a livros didáticos, aulas-padrão, conteúdos não renovados, hierarquizações e 

desarticulações do conhecimento, cindem o indivíduo. A escola se tornou um produto da 

racionalidade cientificista, limitada por processos como disciplinas, conteúdos, métodos, 

numa cultura tecnicista e doutrinária. Com excessos burocráticos, voltada às metodologias 

tradicionais (professor /detentor do conhecimento, alunos/ receptores), a atingir metas e 

índices, a esgotar um programa pré-determinado, a educação não prioriza o fator humano. 

A ciência e a tecnologia não têm admitido que o campo do sensível seja compatível 

à linguagem verbal e à matemática, nem que invenção, criatividade, sonho, devaneio, fantasia 

façam parte das operações mentais do mundo da consciência, aponta Meira (2006 citada em 

AMORIM & CASTANHO, 2008, p.1180). Tais julgamentos têm contribuído para a 

compartimentação das áreas de conhecimento e para a discriminação dos conteúdos 

humanos, filosóficos e estéticos. Ao eleger o racionalismo e o “realismo” como normas de 

pensamento e conduta, a civilização direcionou a educação para este fim; logo, a imaginação 

foi aprisionada, o prazer, comprado e a arte pode ser considerada seu elemento libertador 

(DUARTE JR., 2007, p. 105). No caminho que estamos trilhando em que filosofar é tolice, 

produzir arte, banalidade e imaginar, mero devaneio; o ofício da arte e sua importância para 

a sociedade são desvalorizados em sua essência. 

Afirma Duarte Jr. (2007, p. 75) que o ato de apreensão do mundo requer processos 

fundamentais que relacionam sentimentos e símbolos, e que a abrangência de qualquer 

símbolo é altamente contaminada por elementos emocionais e vice-versa. Toda emoção 

procura ser compreensível através dos símbolos, como o contrário. Por ser altamente 

carregada de elementos simbólicos, a arte difere da linguagem cotidiana, discursiva, que, ao se 

esvaziar de simbologia e se munir de razão, não é capaz de descrever e explicitar totalmente 

os sentimentos de onde brotam, afirma o autor (2007, p.79). Com a função de comunicar 

conceitos e ideias a serem compreendidos (não interpretados), a linguagem discursiva 

procura reduzir as ambiguidades e conotações para evitar ruídos na comunicação e facilitar 

o entendimento da mensagem – esvaziando-se de simbolismos e expressão. Deste modo, 

afirma Duarte Jr. (2007, p. 79) há “um inefável pano de fundo da consciência humana que 

permanece inacessível à linearidade e à discursividade da linguagem”. O termo expressão, 

conforme o autor, indica elementos e formas do sentimento humano, assim, não significa, 

mas indica sentidos, significações e emoções. Expressão tem um sentido conotativo, 

figurado, interpretativo, não é explícito, é suscetível de interpretações. Num poema, por 

exemplo, as palavras adquirem sentidos totalmente diversos aos da linguagem discursiva, por 

isso ele é arte. Há sonoridade, rimas, significados ambíguos, metafóricos, personificações, 

concebe-se uma “aura” à linguagem, amplificando exponencialmente seus sentidos. Duarte 

Jr. (2007, p. 87) afirma que o verso poético se torna uma imagem simbólica, não é mais uma 
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frase ou oração, cria-se um universo de sentidos que o distancia da linguagem discursiva. 

Conforme o autor, a arte não é uma linguagem que comunica conceitos, ela é a própria 

expressão dos sentimentos. 

Esta dimensão conotativa, simbólica e experiencial da arte pouco é abrangida, ou 

mesmo compreendida pela educação. Vygotsky (1999, p. 321-329) enumera dois problemas 

centrais da arte na educação, o primeiro seria quando a arte é tomada como uma propaganda 

(arte mercantilizada, massificada, ligada à indústria cultural), o que ocasiona tanto o 

empobrecimento da obra de arte como do trabalho educativo. A segunda vertente pedagógica 

que o psicólogo se assume antagônico é a que considera o ensino de arte desnecessário nas 

instituições educativas. Frequentemente a arte é avistada como lazer, descontração, 

inferiorizada em relação às demais disciplinas. As escolas não propiciam a vivência da arte; 

numa pesquisa com professores de arte, constatou-se que nas escolas predomina a concepção 

de arte como uma atividade secundária, vinculada a eventos, datas comemorativas e às 

práticas recreativas, assinala a pesquisadora Subtil (2016, p. 912). 

Duarte Jr. (2007, p. 91) enumera oito fatores pedagógicos da arte: o primeiro seria a 

livre atuação da imaginação. O segundo, o conhecimento dos nossos sentimentos 

possibilitados por ela. O terceiro fator pedagógico da arte para Duarte Jr. é o seu aspecto 

educativo, de transformação do sentir, propicia o desenvolvimento dos sentimentos. O 

quarto elemento faz referência ao poder de ampliação e combinação dos sentimentos da obra 

em novas modalidades do sentir e ainda, do pensar sobre estes elementos. O quinto aspecto 

representa a oportunidade que a arte oferece de sentir e vivenciar experiências alheias, que 

não fazem parte do nosso cotidiano. O sexto fator é a possibilidade do contato com a arte e 

cultura do seu tempo, “sentimento de época”. “A visão de mundo” pelo contato com 

diversas culturas, povos e épocas, é considerada o sétimo fator educativo da arte. Por fim, o 

oitavo fator compreende o elemento utópico envolvido na criação artística, como aquilo que 

ainda não existe, significando uma função social, de transformação social. 

Entretanto, na escola há cada vez menos espaço para a filosofia, história, sociologia, 

literatura, arte, para as áreas eminentemente críticas, como para o conhecimento 

interdisciplinar, no entanto, sobram discussões acerca das teorias das ciências, tanto naturais, 

biológicas ou matemáticas (ROMEIRO, 2015, p. 34). Pouco ou quase nada se faz para a 

promoção da liberdade do pensamento e da autonomia da imaginação. É imprescindível que 

se faça um movimento de transmutação de consciência sobre arte na educação, que a educação 

artística nos contextos escolares significa muito além de se colorir desenhos, cantar algumas 

canções, decorar a escola nas datas comemorativas, a arte deve estimular sensações, 

vivências, memórias, reflexões, imaginações, pensamentos, criações, na pretensão de 
 

ser uma maneira mais ampla de se abordar o fenômeno educacional considerando-o não 

apenas como transmissão simbólica de conhecimentos, mas como um processo formativo 

do humano. Um processo que envolve a criação de um sentido para a vida, e que emerge 

desde os nossos sentimentos peculiares. Assim, a arte seria uma provocadora de 

sentimentos, na medida em que age sobre os sentidos humanos, e, dessa maneira, portanto, 

seria educadora. Porque possibilitaria ao sujeito conhecer as nuances das coisas cotidianas, 

por meio de seu próprio corpo, encarnando a experiência, incorporando os sentidos, 

fazendo da vida algo contextual, parte de si (DUARTE JR., 1991, p. 72) 
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É fundamental que se ofereça condições em que os alunos vivenciem o 

conhecimento, dilatando as perspectivas do saber, o senso crítico e a autonomia de 

pensamento, a ressignificação do passado como memória sensível, a vivência do presente, 

promovendo ainda possibilidades criativas para o futuro. A educação pela arte compreende 

aprimorar os sentidos, inspirar, motivar, “instigar a curiosidade”, numa concepção educativa 

norteadora das práticas pedagógicas escolares. Visando alcançar as esferas do saber no campo 

da subjetividade, da interpretação e da emoção, a arte é capaz de captar e refletir a essência 

do real em profundidade, neste sentido, o “professor de arte trabalha com duas dimensões do 

conhecimento humano: o sensível intuitivo e o inteligível reflexivo” (SUBTIL, 2016, p. 912). 

Para que se possa pensar em uma educação para a formação plena, é necessário, 

considerar ainda a formação de seus professores, visando capacitá-los a projetar as informações, 

cada vez mais acessíveis pelos meios tecnológicos de comunicação, para que, alunos e professores 

em conjunto, possam refleti-las, contestá-las, contextualizá-las. A única forma de se concretizar 

efetivamente a emancipação consiste “em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção 

orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a contradição e para a 

resistência” (ADORNO, 1995, p. 183). Carece aos educadores a consciência da possibilidade e 

da importância de se estimular as conexões entre os aspectos que compõe a inteligência humana 

– razão e emoção – em toda e qualquer disciplina escolar, estabelecendo uma postura 

investigativa, provocativa, criativa e crítica do saber. Tendo a convicção de que o conhecimento 

não é abrangido pela repetição, memorização e imitação dos fatos, mas, sobretudo, pela sua 

vivência e contextualização. Propiciando oportunidade de experiências estéticas, 

experimentações do saber refletidas, vivenciadas, percebidas, ressignificadas e discutidas de 

modo pertinente e profundo. Objetivando que o aluno se aproxime do universo sensível e de 

sua própria subjetividade, para que possa se compreender em constante processo de 

desenvolvimento, de autoconsciência, de reflexão e crítica perante sua própria história no mundo. 

Talvez estes sejam os maiores desafios da educação em nossa era. 

A educação pela arte é fundamental, visto que, as matérias factuais e lógicas educam com 

primazia o pensamento e o raciocínio; a arte, por sua vez, educa essencialmente o sentimento, a 

sensibilidade (DUARTE JR., 2007, p. 106). Para o educador, a vivência da estética é primordial 

na educação para que haja coerência e harmonia entre sentir, pensar e fazer, para aperfeiçoar o 

sensível, instigar o pensamento, as emoções e o comportamento do indivíduo, estabelecendo-se 

uma relação sensível, estética e harmônica com o mundo. Experiência, memória, imaginação, 

criatividade, desafios às verdades únicas, a educação necessita da arte não apenas como uma 

disciplina curricular, mas como uma metodologia que permita que se chegue a outras esferas do 

humano que não estão sendo alcançadas pela educação. 

De modo a refletir sobre a prática da arte na educação. trazemos um exemplo prático 

de pedagogia para a arte-educação, a arte-educadora brasileira Ana Mae Barbosa concebeu 

uma proposta para o ensino da arte onde a pedagogia estética foi embasada numa abordagem 

triangular: conhecer (contextualizar), fruir (apreciar) e produzir (praticar) arte. Pautada na 

amplitude da arte-educação e da importância da vivência da arte dentro das instituições 

educativas, a arte-educadora fundamentou o ensino artístico nestes três aspectos interligados, 

respeitando o desenvolvimento, os interesses e as necessidades da criança, ao mesmo tempo, 
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a própria integridade da arte como área do conhecimento. A abordagem triangular dá 

autonomia ao professor e aos alunos na construção do conhecimento através do contato 

sensível com obras de arte. Almejando o desenvolvimento de um currículo artístico escolar 

de ressignificação do ensino da arte nas escolas, se for aplicada com sensibilidade e coerência, 

é uma abordagem capaz de significar a arte nas escolas dentro de uma essência mais sensível 

e formadora. 

É momento de se pensar a educação a partir das múltiplas potencialidades de ser 

humano e da própria coletividade, que conduza a outro arquétipo de sociedade, onde 

imaginação, fantasia, sonho, emoção, símbolo, poesia sejam equivalentes à produção, 

funcionalidade e racionalidade (BOFF, 1996, p. 33). Conjecturando desprender as pessoas 

dos grilhões do materialismo e do imediatismo imperantes, pois que, pelos caminhos que 

estamos trilhando, de maneira gradual, temos nos equiparados a robôs; enquanto estes se 

tornam progressivamente mais humanos. 

Ainda que formação e prática docente estejam amarradas ao que é priorizado pelos 

sistemas nacionais e internacionais, há inúmeros núcleos específicos, de educadores 

solitários, instituições e grupos idealistas que, acreditando que a mudança é possível e 

necessária, têm praticado uma educação de base libertadora. Projetos inspiradores em que o 

humano é priorizado e a educação estética (compreendida como desenvolvimento da 

sensibilidade, da criticidade e da autonomia) norteia o processo educativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O escopo deste texto foi abordar a significância da arte e da experiência estética para 

o indivíduo, ao influir nos pensamentos e nas emoções, de modo a comprovar sua 

importância na formação humana e na sociedade. A educação plena do indivíduo deve 

estar vinculada ao mundo da cultura, a um espaço de múltiplas leituras, compreensão, 

reflexão e fruição da realidade. 

A experiência é fundamental neste processo, para Theodor Adorno e Walter 

Benjamim o conceito de experiência se vincula à rememoração do passado coletivo ou à 

elaboração do passado, respectivamente. A reificação da experiência, estendida por toda a 

humanidade, representa a nova barbárie, fruto do desprezo à tradição e à memória coletiva. 

Para Adorno, a experiência estética, por sua dimensão crítica, formativa é fundamental, no 

sentido de trazer uma experimentação para um despertar da autonomia, de uma subjetividade 

em relação à objetividade da sociedade. A arte se impõe como estímulo para se atingir o 

sensível, contatar o mundo interior, e, ao mesmo tempo, propiciar a ampliação das 

percepções do mundo exterior. 

Nesta era potencialmente tecnológica e globalizada, cabe à escola promover a 

curiosidade, para a construção de conhecimento, produção de ideias, crenças e convicções. 

Por sua capacidade de mobilizar pensamentos e emoções, a educação estética é um canal para 

se pensar em cidadãos mais sensíveis, criativos, críticos e éticos. 

Reduzida às aulas de arte, inserida de forma superficial e, muitas vezes, equivocada, 

a estética na educação formal se mostra distanciada de sua potencialidade. A arte não é avistada 
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com finalidades em si mesma, nem abordada como experimentação, fruição e 

contextualização. Por sua potencialidade imanente para a emancipação e o esclarecimento, 

faz-se necessário retomar tanto o conceito como o papel da arte nas escolas, num sentido 

mais abrangente e complexo. Para que seja encarada como uma área do conhecimento 

humano que abrange tanto o sensível quanto a técnica; ou ainda, razão e intuição. O exercício 

da sensibilidade voltado para que a apreensão do conhecimento seja mais significativa, 

ampliando as probabilidades de indivíduos mais autônomos e resistentes, que recusem uma 

compreensão unilateral da realidade. Que a formação educacional tenha como conduta a 

integração das diversas formas do conhecer humano, associando conhecimento técnico, 

científico aos aspectos da sensibilidade. 

Pela consciência de que a estética é uma das dimensões da existência e da atuação do 

homem no mundo é que o próprio conceito de educação carece ser redefinido e 

compreendido como vivência, significação e ressignificação de experiências e saberes. 

Educar não se reduz às práticas puramente repassadoras de conhecimentos e informações, a 

particularidade do trabalho docente está na relação, na convivência entre os envolvidos, desta 

forma, é necessário que o aluno esteja motivado e comprometido com elementos culturais e 

de sua própria personalidade: intuições, emoções, tradições, valores e crenças. Seguindo os 

princípios adornianos de que a educação não deve se traduzir na mera adaptação do humano 

ao pensamento vigente, para análise e dominação do mundo, mas deve ser entendida 

“enquanto tensão, mal-estar, negação, dialética, constelação, construção da cultura” 

(ROMEIRO, 2015, p. 26). Neste sentido é que a arte é capaz de dilatar o universo interior e 

exterior do sujeito, no impulso de gerar pensamentos e ações de resistência contra os 

processos de desigualdades, dominação, produção e consumo descomedidos da sociedade 

contemporânea. 

Por fim, este artigo defende a impossibilidade de uma educação estética desvinculada 

de um ideal humano; clamamos pela disseminação de estudos que se debrucem sobre 

metodologias educacionais 0e instituições educacionais, que, implementam no seu cotidiano 

uma prática pedagógica mais sensível, humana, critica e criativa, motivados por uma 

concepção de educação integral. Educadores que acreditam no potencial dos indivíduos e 

confiam na educação da sensibilidade como um implemento possível e imprescindível na 

formação humana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Registro do Ofício dos Mestres de Capoeira e a Roda de Capoeira, em 2008 pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como Patrimônio Cultural 

do Brasil teve como objetivos  
 

valorizar a história de resistência negra no Brasil, durante e após a escravidão. O 

reconhecimento da Capoeira como patrimônio demarca a conscientização sobre o valor 

da herança cultural africana. Herança esta que, no passado, foi reprimida e discriminada, 

inclusive com práticas – como a própria roda de capoeira – oficialmente criminalizada 

durante um período da história do Brasil (IPHAN, 2017, p. 7). 

 

A consequência destes reconhecimentos é a valorização dos saberes e das práticas dos 

capoeiristas enquanto cultura, ampliando a divulgação e promoção das Rodas de Capoeira e 

do Ofício dos Mestres de Capoeira, garantindo, assim, a preservação desta prática identitária 

da memória nacional. Sendo expressão cultural com raízes africanas e afro-brasileiras, a 

capoeira guarda tradições peculiares através dos séculos, em suas diferentes formas de 

expressão, perpassadas e reinventadas de geração a geração, mantendo, assim, o caráter 

identitário relacionados à diáspora africana em nosso país.  

Para Silva, (2020),  
 

este é um diálogo cujas linguagens são manifestadas nos movimentos do corpo, nas falas 

cantadas e no som produzido por instrumentos confeccionados diretamente a partir do 

reconhecimento do território e dos recursos disponíveis, potencializando a convergência 

em torno da busca por identidade comum (SILVA, 2020, p. 113). 

 

O Ofício dos Mestres de Capoeira é exercido por detentores e detentoras dos 

conhecimentos tradicionais desta expressão cultural, sendo estes responsáveis pela 

transmissão de suas práticas, rituais e herança cultural, de modo oral e gestual, de forma 

participativa e interativa, nas rodas, nas ruas e nas academias, assim como nas relações de 

sociabilidade e familiaridade construídas entre mestres, mestras e aprendizes.  

Podemos afirmar que a manutenção da cadeia de transmissão dos saberes e fazeres das 

práticas da capoeira depende dos mestres e mestras, detentores e detentoras deste saber 

ancestral, para sua continuidade como manifestação cultural e preservação de sua herança 

negro africana, como apontam Santana e Silva (2021). Mestres e mestras de capoeira detém 

o poder, enquanto patrimônio cultural reconhecidos pelo Estado, de influenciar na 

construção de políticas públicas relacionadas à capoeira em todo território nacional. Não à 



392 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

toa, afirma Silva (2020) que para a roda de capoeira receber o título de patrimônio cultural 

de natureza imaterial da humanidade, foi necessária à anuência dos detentores e detentoras e 

por escrito. 

O Ministro da Cultura, Gilberto Gil, em discurso na sede da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 2004, no evento “Brasil, Paz no Mundo”, em homenagem ao embaixador 

brasileiro Sérgio Vieira de Mello, um dos maiores militantes e defensores da paz mundial, 

morto em Bagdá, disse que a  
 

capoeira é atitude brasileira que reconhece uma história escrita pelo corpo, pelo ritmo e 

pela imensa natureza libertária do homem frente à intolerância. Luta e dança e ritmo e 

vigor físico. Os negros criaram a capoeira tanto para servir ao prazer quanto ao combate. 

Realizaram, na própria carne, essa imagem da vida, fundamental até hoje. Os afro-

brasileiros souberam transformar a violência em camaradagem, envolvendo dança, ritmo, 

canto, toque e improvisação. A capoeira é uma afirmação existencial do povo negro no 

contexto do escravagismo e do racismo de dominação presentes em momentos diversos 

da sociedade brasileira. (GIL, 2004). 

 

Em sua fala, reafirmou ainda que no 
 

jogo de gingas e na mandala da roda da capoeira está a história do povo negro na diáspora. 

O humanismo é a raiz da capoeira. Ela educa, ensina o respeito, dá sentido à mente e ao 

corpo, cria autoestima nos seus praticantes – dá sentido à vida do seu povo. Os batuques 

eram a festa dos negros, oportunidades para celebrações de valores culturais trazidos pelos 

africanos. Mas não foi fácil para a capoeira colocar o pé no mundo, transformar-se numa 

arte planetária. Muitas foram às adversidades enfrentadas ao longo da história: preconceitos 

sociais e raciais, perseguições policiais e rejeição das elites. (GIL, 2004). 

 

A RODA DE CAPOEIRA DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA GINGA BRASIL: 

REFERÊNCIA PARA O BRASIL E PARA O MUNDO 

 

Acredita-se que a Roda de Capoeira do GRES Tradição traduza muito do que foi 

apontado pelo Ministro Gilberto Gil em 2004 e pelo IPHAN em 2013. Como poderia uma 

roda de capoeira, onde se reunia a nata da capoeira do Rio de Janeiro, com toda a sua 

diversidade/divergências, perdurar por toda uma geração e se manter num nível tão elevado, 

onde as diferenças e tensões entre os grupos tradicionais, muitas das vezes dirimidas nas 

rodas, ali se transformavam em um espaço de trocas dialógicas? Percebe-se que o espírito de 

camaradagem e os laços familiares existentes entre muitos dos que ali frequentavam 

influenciaram, de alguma forma, para o sucesso daquela iniciativa.  

A Roda de Capoeira da Associação de Capoeira Ginga Brasil, realizada no GRES 

Escola de Samba Tradição constituiu-se em referência no Brasil e no mundo, já que muitos 

capoeiristas de outros países, ao nos visitarem, se propunham conhecer aquela roda 

comandada pelo Mestre Ephrain, o seu grande zelador. Sua maestria evidenciava ao mundo 

da capoeira que as rivalidades entre cordas e cordéis naquele espaço se harmonizavam, 

conectando, como refere Davallon (2015, p. 61), “o passado e o presente, tendo sua 

continuidade assegurada por intermédio dos próprios indivíduos”. 
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Figura 01 - Mestres Paulinho Minhoca, Duda Pirata, Medeiros, João Batista, Paulão 

Kikongo, Zé Cabeção, Amorim (MG), Hulk e o aluno Galego na Roda da Tradição. 

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Ephrain. 1998. 

 

Segundo este autor, em anuência com a definição de memória coletiva sugerida por 

Maurice Halbwachs, “os indivíduos do grupo são os portadores da memória e são eles que 

se manifestam” (Davallon, 2015, p. 61). Portanto, como um dos frequentadores daquela 

roda, despertou-me o interesse em refletir no por que daquela Roda de Capoeira ter 

conseguido perdurar, em um mesmo território, pelo período de 27 anos e qual a relação das 

famílias negras que ali frequentavam, com este fenômeno.   

Para Dodebei (2015, p. 23), “se guardamos uma experiência vivida em nossa memória 

pessoal, esta experiência é sempre da ordem do presente, porque o estado ou a qualidade da 

memória é o movimento, a constante atualização de informações/lembranças”. E no 

momento em que as nossas histórias e as nossas memórias tem sido atacadas pela estrutura 

do Estado, com o desmonte de instituições como a Fundação Cultural Palmares, criada para 

proteger e promover os valores culturais, sociais e econômicos oriundos da influência da 

comunidade negra na formação da sociedade brasileira, registrar aquele período (1986-2013), 

resgatando as histórias ali vividas, nos permitirá perpetuar, para as atuais e futuras gerações, 

a importância da preservação dos nossos patrimônios culturais, dos nossos saberes e dos 

nossos fazeres, afirmando a importância do núcleo familiar neste processo.   

Importante destacar que na roda de capoeira promovida pela Associação de Capoeira 

Ginga Brasil no GRES Tradição as mulheres tiveram papel preponderante, tendo em vista a 

sua participação no jogo, e também na estrutura física e simbólica da roda, o que se traduziu, 

por exemplo, na condução das tarefas voltadas à alimentação dos participantes, preparando 

comidas que sempre informavam a memória ancestrálica afrodiaspórica.  

Como muito bem apontado por Moura no seu estudo “Tia Ciata e a Pequena África 

no Rio de Janeiro” (1983, p. 72), “mais uma vez são essas mulheres o esteio do grupo, criando 

as condições para a festa”, tendo em vista ser aquela Roda uma grande festividade realizada 
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por décadas no primeiro domingo de cada mês, congregando as famílias dos mestres e 

mestras que lá se exibiam.  

Destaca-se, ainda, que a Velha Guarda da Capoeira, muito presente nas Rodas de 

Capoeira do GRES Tradição,  
 

é portadora de uma gama de regras não escritas, mas compartilhadas através da tradição 

oral que configura uma das formas primeiras de partilha desses conhecimentos ancestrais, 

como também da gestualidade inerente à capoeira traduzida em ludicidade e manifestações 

singulares de corporeidades também ancestrais (Santana e Silva, 2021, p.7). 

 

Igualmente é importante salientar que essas singularidades culturais somente são 

apreendidas através da convivência com os mestres e mestras no fluxo das rodas de capoeira, 

pois não se encontram disponíveis em tutoriais, manuais e estudos acadêmicos. Por 

conseguinte, mesmo “sendo o testemunho uma das formas exemplares da manifestação da 

memória coletiva” (Davallon, 2015, p. 61), faz-se necessário mencionar, também, “todas as 

formas de transmissão oral e prática, técnicas e saberes através de situações socialmente 

definidas, como um ritual, um relato, um espetáculo, uma intervenção, uma discussão, um 

encontro, uma aprendizagem” (Davallon, 2015, p. 61). 

Com mais uma vez apontado por Santana e Silva (2021, p. 8), “é a esta velha guarda 

da capoeira, detentores e detentoras da tradição, que devemos remeter para orientações e 

adequações que se façam necessárias”, pois “é preciso saber viver e a roda de capoeira é uma 

metáfora da grande roda da vida” (Filho, 2019, p. 141). A roda de capoeira é a “universidade” 

onde aprendemos com os nossos verdadeiros “doutores” e “doutoras” desta arte popular. 

Desta forma adquire-se autonomia  para o ensino da capoeira pelo reconhecimento atribuído 

pelos velhos mestres e mestras, detentores e detentoras que são do saber oral e dos fazeres 

seculares que perpassam e protegem,  de geração em geração, e que caracterizam a nossa arte, 

apontam estes autores.  

O saber da capoeira é transmitido de modo oral e gestual, de forma participativa e 

interativa, nas rodas, nas ruas e nas academias, assim como nas relações de sociabilidade e 

familiaridade construídas entre mestres, mestras e aprendizes. A capoeira, largamente 

difundida no Brasil e no mundo, depende da manutenção e zelo pela cadeia de transmissão 

desses mestres e mestras para sua continuidade como expressão cultural.  Esta a razão da 

importância de que estes “segmentos sociais antes invisíveis, oriundos das camadas populares 

e de sociedades tradicionais” (Abreu, 2015, p. 70), se apropriem dos espaços de discussões 

de políticas públicas preservacionistas para os patrimônios culturais e a partir do que previu 

a Recomendação da UNESCO para a Salvaguarda das Culturas Tradicionais e Populares, 

realizada em 1989, por ocasião de sua 25ª reunião, devem fazê-lo “[...] estimulando uma 

dinâmica globalizada de identificação, proteção, difusão e circulação de valores e signos 

patrimoniais”, referido por Abreu (2015) como a “patrimonialização das diferenças”. 
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Figura 02 - Encontro de Mestres de Capoeira das Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro. 

Em pé: Mestres Mintirinha, Bogado, Celso de Pilares, Mucungê, Ephrain, Gilberto da Barra, 

Warley, João Batista, Touro, Dico, Edvaldo Baiano, Contramestra China, Mestres Antônio 

e Levi. Agachados: Mestres Rui Charuto, Janes, Mestre Medeiros, Paulinho Minhoca, Vieira, 

Félix, Nacional, Zé Cabeção, Vovô e Lambri. 

 
Acervo pessoal do Mestre Ephrain. 1995. 

 

Este artigo, embrião de uma pesquisa que dá continuidade ao estudo apresentado 

como dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e 

Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (PPGPACS-UFRRJ) e cuja 

pretensão é o aprofundamento no doutoramento em patrimônio e memória, encontra 

relevância pela vivência deste autor na Roda de Capoeira do GRES Tradição e, ainda, pela 

produção teórica realizada a partir da dissertação de mestrado defendida em 2020 no 

Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade, da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), onde o objeto de pesquisa foi a Salvaguarda da Capoeira 

no estado do Rio de Janeiro. Acredito ser possível, a partir destas experiências, elaborar um 

arcabouço teórico descritivo-analítico da relação entre a prática da capoeira e o registro das 

memórias das famílias negras das periferias do Rio de Janeiro que frequentavam as rodas de 

capoeira realizadas pela Associação de Capoeira Ginga Brasil no GRES Tradição.   

Como bem observado por Silva (2020, p. 202), “nas mãos do mestre de capoeira, o 

berimbau é um instrumento e arma, ao mesmo tempo”. Portanto, escutem o chamar do meu 

berimbau e venha comigo fazer um jogo nesta roda de capoeira.  
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RODA DE CAPOEIRA - UM MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA CULTURAL 

 
Era uma roda de capoeira 

Com muito salto  

Meia lua e rasteira 

Era domingo de alegria 

Tocavam Angola e Santa Maria 

Foi assim começando animado 

Com muito aluno e também convidados 

Dois capoeiras rezavam abaixados 

Um deu a ponte, outro macaco cortado 

Foi uma ponte, um macaco dobrado 

Saíram os dois para o grande duelo 

Um deu aú outro deu cabeçada 

Caiu de costas levantou só num pulo 

Rodou a meia lua e levantou uma rasteira 

Assim jogavam os dois capoeiras 

Rodou a meia lua e levantou uma rasteira 

Assim jogavam os dois capoeiras 

Jogaram tanto que acabaram no chão 

E terminou com os dois sorrindo 

Se abraçando e apertando a mão 

Assim procede quem é capoeira 

Não se altera e nem comete asneiras 

(MARTINS, Mestre) 

 

A roda de capoeira, segundo Reis (1997, 200-1) “é o palco privilegiado de expressão 

dos jogadores, pois é o lugar onde eles podem mostrar tudo o que sabem: sua destreza 

corporal e principalmente sua mandinga, isto é, a capacidade que tem de seduzir o adversário, 

iludi-lo e, se quiser (ou puder), derrotá-lo”. 

Analisando ainda a roda de capoeira, Reis (1997), afirma que a 
 

relação analógica entre a roda de capoeira e o mundo, estabelecida pelos capoeiristas, 

permite-nos pensar o espaço da roda como uma metáfora do espaço social”. Para ela “se 

desnaturalizarmos o corpo humano, considerando-o enquanto uma construção social, 

podemos dizer que os movimentos corporais dos jogadores de capoeira, inscritos em seus 

corpos por uma gramática forjada pela lógica da cultura, podem ser lidos e interpretados 

como testemunhos históricos (REIS, 1997, p. 209). 

  

Já para Julio Cesar Tavares (1984) o corpo é uma construção social, organizado 

enquanto um sistema de signos, podemos então dizer que o esquema corporal de um grupo 

social é depositário de uma visão de mundo. A investigação desse esquema corporal nos 

remeteria, necessariamente, a memória motora (sempre coletiva), presentes nos gestos e 

movimentos de corpo dos membros daquele grupo social. Dessa forma, podemos pensar na 

constituição de uma memória corporal, que estaria inscrita nos movimentos e gestos 

proferidos pelo corpo, posto que esses micro signos elaborariam sentenças corporais.  

Segundo este autor, “a resistência sociocultural do negro no Brasil estruturou-se de 

forma não verbal, constituindo-se assim um saber corporal que tem o corpo como principal 

suporte da memória”. A capoeira, afirma, “surge como um desses discursos não verbais 
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“arquivados” no corpo”. Tendo em vista que “a capoeira é uma luta-dança-jogo com raízes 

na escravidão, os movimentos corporais da capoeira atual são fragmentos atualizados da 

memória negra afro-brasileira”. (Tavares, 1984, pag. 6-13).  

Em documento enviado à UNESCO, para que a roda de capoeira fosse indicada para 

receber o título de patrimônio cultural da humanidade, o IPHAN (2013), aponta ser “a 

“roda” um elemento estruturante da capoeira [...] e um espaço profundamente ritualizado 

que congrega cânticos e gestos que norteiam uma visão de mundo e ainda uma metáfora da 

vastidão do mundo” (IPHAN, 2013, p. 5).  

Neste mesmo documento, o IPHAN afirma que  
 

o mestre de capoeira é  aquele que exerce o grau mais alto na hierarquia da roda, é a quem 

todos devotam admiração e respeito, por ser mantenedor e guardião de todos os saberes 

da roda, sua organização, mobilização, genealogia e memória social. Esses são os elementos 

que mantém o grupo coeso e subordinado a um código ritual, distribuindo posições de 

comando e funções (IPHAN, 2013, p. 9). 

 

E quais seriam os mestres de capoeira que frequentavam a roda de capoeira realizada 

no GRES Tradição e participação de suas famílias naquele território? A pesquisa que 

pretendemos desenvolver analisará o contexto daquela roda, tendo como escopo a 

participação das famílias negras que a frequentavam e a sua relação com a prática da capoeira, 

registrando suas memórias. 

 

Figura 03 - Tocando seus berimbaus na Roda da Tradição, da direita para a esquerda: 

Mestres Nacional, Edvaldo Baiano e Mestre Medeiros.  

 
Fonte: Acervo pessoal do Mestre Ephrain. 1995. 

 

Importante assinalar que as primeiras reflexões acerca das relações entre memória e 

poder são encontradas na obra de Maurice Halbwachs (1990), quando este destacou serem 
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os quadros sociais importantes na constituição da memória. Daí surge o conceito de memória 

coletiva, consistindo em construções mediadas pelas relações sociais que estabelecemos no 

presente e os resultados por elas apresentados.  

Autores como Paul Ricoeur (1994), introduzem formulações teóricas sobre este tema 

pertinentes à concepção de história oral para a investigação pretendida, tendo em vista este 

autor destacar a importância do historiador no que tange a sua relação entre o presente da 

memória e o passado histórico: “O trabalho da história se estende como uma projeção, do 

nível da economia das pulsões ao nível do trabalho intelectual dessa dupla tarefa que consiste 

na lembrança e no esquecimento” (RICOEUR, 1994, p. 216). 

  Em diálogo com Paul Ricoeur, Pollak (1989) analisa as memórias concorrentes, os 

esquecimentos e os silêncios, chamando a atenção para o importante papel da memória no 

fortalecimento do sentimento de pertencimento e da identidade.  Isto é, o processo de 

construção da identidade por meio da memória, e sua diferenciação em relação a outros 

grupos têm, como contrapartida, o silêncio sobre aquilo que, na memória oficial, não se 

pretende registrar ou destacar, pois que a memória social, destarte ser a reconhecida como 

“oficial” pelas instituições formais do Estado, sofre, muitas das vezes, recorte e exclusão. 

Para resistir a este processo, sobretudo na forma de história oral, surge o que Pollak designa 

de “memórias subterrâneas”. Portanto, trazer à tona as histórias e memórias dos 

acontecimentos da Roda de Capoeira do GRES Tradição é fazer emergir temas, memórias, 

saberes e fazeres muitas das vezes excluídos dos mecanismos de registro e difusão das 

diversas culturas nacionais.  

O registro da roda de capoeira como patrimônio cultural do Brasil e da humanidade 

tem representatividade na relação entre memória e identidade, conforme aponta Pollak. 

Quanto tempo levou para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira como um 

referencial agregador de saberes e fazeres de nossa ancestralidade e fonte riquíssima da 

memória da resistência negra no Brasil? Décadas. Sobre o não-dito acerca desse tempo 

vivido, afirma Pollak:  
 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que 

uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo tempo, 

ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, 

esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas 

(POLLAK, 1989, p. 5). 

 

Ora, é sabido ser este um campo com muitas disputas e “um circuito próprio de 

circulação de ideias, práticas, artefatos [...]” (Abreu, 2015, p. 69). Esse exercício do poder no 

campo simbólico e as representações ali envolvidas apontam para a tentativa constante de 

determinados grupos tomarem os seus princípios como gerais, ocupando espaço privilegiado 

neste processo. Daí a importância, como destacado por Abreu (2015), da participação 

daqueles movimentos sociais representativos dos diversos segmentos oriundos das camadas 

menos favorecidas da sociedade influenciando na elaboração de políticas públicas para a 

preservação de seus patrimônios culturais.    
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O antropólogo Gilberto Velho (1981) aponta as diversas possibilidades de coabitação 

de espaços díspares e mesmo antagônicos nos trajetos que os indivíduos experimentam, 

numa relação sempre tensa, levando em conta a pluralidade de tradições e ordenamentos 

simbólicos. Para este autor  
 

Uma curva de vida que nada mais é do que o conjunto de trajetórias, de negociações, de 

mudanças e experimentações de um indivíduo em relação com outros. Tal trajetória é uma 

constatação do resultado de opções, negociações e disputas no interior de um campo de 

possibilidades, dentro das perspectivas abertas pelo contexto sócio histórico e cultural em 

que um indivíduo está inserido (VELHO, 1981).  

 

Como participante da Roda de Capoeira do GRES Tradição, descrever e analisar, 

como expectador e pesquisador, aquele período é um desafio, dado a importância de 

produzir o registro de uma história que, a despeito do reconhecimento da roda de capoeira 

como patrimônio cultural do Brasil em 2008, não houve, por parte do Estado, nenhuma ação 

que a preservasse enquanto patrimônio cultural. Como resgatar as histórias e memórias 

daqueles e daquelas que por ali passaram e tatuaram aquele lugar com as suas vivências?  

Para Pierre Nora, o “lugar de memória” 
 

são lugares, com efeito, nos três sentidos da palavra, material, simbólico, funcional [...] 

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos (ou um 

velho paiol destroçado) só é lugar de memória se sua imaginação o investe de uma aura 

simbólica (NORA, 1993, p.21). 

 

Possivelmente, na Roda de Capoeira do GRES Tradição muitas memórias ficaram 

registradas por aqueles e aquelas que a frequentavam, atentando para a singularidade do que 

ali acontecia, constituindo material substantivo para a análise dos movimentos identitários, 

em particular as famílias negras em suas trajetórias e representações sociais. Desta forma, 

famílias negras e capoeiristas assumem papel central nesta proposta de projeto de pesquisa, 

entrecruzados com memória, patrimônio e a ocupação territorial daquele espaço. 

Estudos de Minayo (2007) apontam ser necessário, na investigação social, que a 

historicidade humana seja contemplada com respeito às especificidades e complexidades que 

cada cultura traz, expressos em seus bens materiais e simbólicos, com acontecimentos de 

curta, média e longa duração.  

Assim como em minha dissertação de mestrado, esta proposta de projeto de pesquisa 

também pressupõe uma abordagem qualitativa específica em estudos no campo das ciências 

sociais, caracterizado por lidar “com seres humanos, que, por razões culturais, de classe, de 

faixa etária, ou por qualquer outro motivo”, pode apresentar conexão e substrato comum 

entre investigador e investigado, no sentido explicitado por Minayo (1994, p.13).  

Os elementos inerentes à análise do discurso (AD), que prima pelo sentido do discurso, 

perspectiva utilizada para a análise dos processos sociais serão ali utilizados. Neste tipo de 

abordagem, os lugares ocupados pelos sujeitos - neste caso os mestres e mestras de capoeira 

e suas famílias, devem ser compreendidos como “lugares de ação e interação, considerando 

os vários sentidos e significados dados por esses sujeitos em seus discursos, compreendendo 

que estes sentidos poderão ser outro” (ORLANDI, 1988, p. 12).  
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A análise do discurso é uma forma de abordagem que visa decodificar linguagens, 

gestos, silenciamentos, além da elaboração de uma crítica objetiva do material a ser analisado. 

Nela, o discurso é uma representação, uma tentativa de construir versões do mundo social e 

natural, jamais um tradutor da verdade. Assim sendo, é a partir da articulação entre os 

discursos proferidos pelos atores sociais e as teorias preexistentes que está o objetivo 

discursivo do trabalho científico (IÑIGUEZ, 2004). 

Pretendemos, na pesquisa bibliográfica, identificar e analisar  fontes secundárias, como 

livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na internet sobre o tema proposto 

para a nossa investigação. Publicações e trabalhos acadêmicos sobre a capoeira; o patrimônio 

cultural; o território; a “capoeira escrava”; as maltas da capoeira no Rio de Janeiro e outras 

fontes convergentes com a temática da preservação das culturas africanas e afro-brasileiras e 

de famílias negras. Muitos dos trabalhos a serem pesquisados abordam o tema a partir de 

perspectivas teóricas de campos científicos diferentes, como a antropologia, a sociologia, a 

ciência política, a educação, a história, a geografia, a filosofia e o direito.  

 A investigação seguirá a concepção de Hampatê Bâ para a tradição oral, sublinhada 

como “a grande escola da vida” (BÂ, 2010, p. 169) e de suma importância para a manutenção 

da transmissão de conhecimentos e valores que são passados de geração a geração. Ensina 

este autor que a tradição oral é “ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, 

iniciação à arte, história, divertimento e recreação” (BÂ, 2010, p. 169). Muitos dos nossos 

guardiões da memória que frequentaram as Rodas de Capoeira do GRES Tradição não estão 

mais entre nós, e, como “na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima” 

(BÂ, 2003), este estudo pretende resgatar, em diálogos com aqueles que ali viveram parte 

desta “biblioteca”.   

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento desta investigação, a ser aprofundada em um doutoramento em 

patrimônio e memória, tem como escopo a revisão crítica da bibliografia existente sobre o 

tema e nos estudos das obras de referência em memória, patrimônio, famílias negras e 

território, além do cuidado com os procedimentos técnicos e metodológicos adotados e a 

sistematização do material angariado junto ao mantenedor da Roda de Capoeira do GRES 

da Tradição e dos que frequentaram àquela roda.  

Com muito bem apontou o Mestre Ephrain em respostas ao questionário elaborado 

por este autor em sua dissertação de mestrado intitulada “A Luta pela Salvaguarda da 

Capoeira no estado do Rio de Janeiro: Visão de um Mestre”, a preservação da capoeira, sua 

história de lutas, memórias e identidades são importantes, pois é a partir desta preservação 

que mantemos o verdadeiro valor da capoeira, reafirmando seu caráter identitário e a sua 

matriz negra africana. 

Como Patrimônio Cultural do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e da Humanidade, 

preservar as memórias, histórias e identidades dos que frequentaram a Roda de Capoeira 

promovida pela Associação de Capoeira Ginga Brasil no Grêmio Recreativo Escola de 

Samba Tradição e das demais rodas de capoeira tradicionais que aconteceram e acontecem 
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em território fluminense, é dever constitucional do Estado e obrigação de toda a sociedade, 

tendo em vista o apagamento de nossas identidades, de nossas memórias, hoje tão 

evidenciadas por ataques daquelas instituições que tem como obrigação a proteção dos 

patrimônios culturais afro-brasileiros e que não tem cumprido com o seu papel.  

Fruto da diáspora africana no Brasil, a capoeira e um campo fértil de múltiplas 

possibilidades, seja como luta, dança filosofia de vida, terapia e como ferramenta de educação 

popular, configurando um importante instrumento de preservação das histórias e memórias 

da resistência negra em nossa sociedade.  

A roda de capoeira, símbolo destas múltiplas expressões, práticas e histórias vêm 

contribuindo, sobremaneira, para a manutenção viva dos fazeres, saberes, das formas de 

expressão e dos ofícios, reconhecidos ou não pelo Estado como patrimônio cultural e  precisam 

ser preservadas e defendidas, por todos nós, dada a importância de sua existência sociocultural. 

O caos instalado no país, com a intensificação de ataques às diversas culturas e a 

desconstrução de políticas públicas de proteção de nossos patrimônios culturais, em 

particular os indígenas e afro-brasileiros, tanto por parte do IPHAN, quanto no âmbito da 

Fundação Cultural Palmares, que, através de seu presidente vem pública e sistematicamente 

tentando invisibilizar a luta dos Movimentos Sociais Negros no combate ao racismo e a todas 

as formas de discriminação. Fatos como estes nos colocam em alerta, , nos faz agachar ao pé 

do berimbau, cantar uma ladainha, um corrido e ir para o jogo, camará mantendo nossos 

sentidos sempre aguçados para as intempéries da vida, pois, nas sábias palavras do Mestre 

Pastinha (1981), o berimbau é um instrumento, mas na hora da dor ele pode se transformar 

em arma, em uma foice de mão.  

Segundo este filósofo da capoeira, 
 

Não se pode esquecer do berimbau. Berimbau é o primitivo mestre. Ensina pelo som, dá 

vibração e ginga ao corpo da gente. O conjunto de percussão com o berimbau não é arranjo 

moderno não, é coisa dos princípios. O bom capoeirista, além de jogar, deve saber tocar 

berimbau e cantar (MESTRE PASTINHA, 1981). 

 

Para que a nossa capoeira seja salvaguardada, faz-se necessário, primeiro, tudo o que a 

constitui enquanto luta, dança, lendas, música, instrumentos e ainda o que foi desenvolvido por 

ela e seus praticantes até os dias atuais, para que estes, inclusive, como lembrado pelo Mestre 

Ephrain em entrevista para este autor, possam ter contato com os fundamentos da capoeira.   

Convido você, com as “armas” que tem a vir para esta luta comigo, pois o meu 

“berimbau já fez chamada, e já é hora de lutar, camará!” 
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VILA NOVA DO POTI: UM PROJETO MODERNIZADOR 
 

Victor Marcelo Pires Gonçalves da Silva 

Doutor em História Social – PUC-SP 

e-mail: victor82marcelo@hotmail.com 

 

As escolhas do objeto em discussão são subjetivadas pelo lugar de fala e de imersão 

na cultura teresinense do interlocutor desta narrativa, pois nasci e me criei em Teresina, 

portanto tenho conhecimento de causa, ou seja, alguém que sente, convive, sociabiliza-se, 

percebe o lugar social considerado. Não se trata, porém, de fazer juízo de valor apologético 

à cultura, mas, sim, tentar elucidar aspectos de peculiaridades que constituem a cultura a fim 

de contribuir para o entendimento do complexo e multifacetado universo sociocultural 

teresinense, e quem sabe poder contribuir historiograficamente para a produção de sentidos 

desta cidade. 

Nas últimas duas décadas contemporâneas a este escrito, Teresina vem apresentando 

características de transformação imersas no mundo globalizante em um ritmo cada vez mais 

intenso e acelerado, tanto em aspectos que possam ser considerados positivos, quanto 

negativos, desses novos padrões de sociabilidade da ótica global. Algumas tradições se 

liquefazem na onda avassaladora em grau célere das informações dinâmicas dialogadas em 

força superior e desproporcional às resistências culturais do passado, que dão um tom de 

tradição e identificação aos teresinenses. Isso provocou a investigação de algumas dessas 

características identitárias do processo de formação e constituição da cidade e como se 

edificou esse imaginário moderno, que em síntese foi impelido a conviver com as dificuldades 

econômicas e sociabilidades peculiares em sinal de resistência, mesmo que espontâneas, às 

idealizações de transformação. 

 

A HIERARQUIZAÇÃO URBANA E AS PRIMÍCIAS SOCIAIS 

 

Teresina, assim como outros espaços geográficos, apresenta suas peculiaridades, 

traços regionais que revelam atuação desbravadora em nome da Coroa portuguesa no atual 

espaço geográfico correspondente ao estado do Piauí. Ação essa de despovoamento que se 

intensifica no século XVII, com o enfrentamento das nações indígenas pré-alocadas, 

acarretando um processo violento de extermínio populacional e étnico-cultural dos povos 

originários, e provindo de um modelo social colonizador e de resistência que delineiam um 

modelo específico de significações culturais. 

No processo colonizador, ao longo do século XVIII, firmaram-se povoações que 

tiveram como elemento nevrálgico o curso dos leitos da bacia hidrográfica parnaibana1, 

apropriada para atividades básicas de subsistência e econômicas voltadas para a agricultura e 

 
1 É uma das bacias hidrográficas do Brasil situada na região Nordeste. Recebe esse nome uma vez que o rio mais importante 
da bacia é o rio Parnaíba, com 1.485 km de extensão, chamado popularmente de “Velho Monge”. O Rio Parnaíba, um dos 
maiores da região Nordeste, nasce na Chapada das Mangabeiras, no extremo Sul piauiense, e está dividido em três trechos, 
os quais são considerados sub-bacias: Alto Parnaíba, Médio Parnaíba e Baixo Parnaíba. O rio é um limite natural entre os 
estados do Piauí e Maranhão. 
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pecuária. Logo efetivaram-se esforços políticos institucionalizados de urbanização da região, 

de envio de famílias, degredados portugueses, particularizando o processo de povoamento. 

No Piauí, as primeiras povoações tornaram-se freguesias subordinadas à divisão 

administrativa eclesiástica que antecedeu à política. Esses povoados seriam reconhecidos 

como vilas, nesse caso a edificação de uma igreja era critério administrativo de 

reconhecimento civil e de hierarquização urbana do lugar. Aos poucos, por Decreto Real, a 

Coroa portuguesa no intuito de tornar mais eficaz seu domínio sobre o sertão da Colônia, 

foi designando a alguns povoados a categoria de vila. Os lugarejos e vilas foram se 

desenvolvendo por ação dos devassadores proprietários de fazendas, sertanistas e 

aldeamentos jesuíticos que, em missão de catequese, edificaram as bases religiosas formais e 

institucionais embrionárias de cada lugar. 

No final do século XVII, a região localizada na desembocadura do rio Poti2 com o 

Parnaíba era habitada na sua totalidade por índios Potis, da nação Tremembé. No final do 

século XVIII, já havia uma população significativa de fazendeiros e vaqueiros, protagonistas 

que atuaram em lutas contra os povos originários, intensificando o despovoamento da região. 

Seguindo o critério de hierarquização urbana da região, ainda no final do século 

XVIII, iniciou-se, na Barra do Poti, a construção de uma capela em culto de reverência à 

Nossa Senhora do Amparo, que se tornou a padroeira do povoado. No início do século XIX, 

a população local passou a reivindicar junto à Corte portuguesa a elevação do povoado à 

categoria de vila. Somente em 1827, foi criada a freguesia da Barra do Poti3, desmembrada 

das freguesias de Campo Maior, Valença e São Gonçalo do Amarante. Em 1832, o povoado 

foi elevado à categoria de Vila, denominado Vila do Poti, também seguindo a lógica do 

aproveitamento da bacia hidrográfica parnaibana.  

 Essa Vila dá origem à cidade de Teresina, principiada pelo planejamento arquitetado 

na segunda metade do século XIX, durante o reinado de Dom Pedro II. No final de 1850, 

foi iniciada na Vila do Poti a construção da nova sede da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, 

igreja matriz que institucionalizaria o Batismo da nova capital da província do Piauí, o que 

leva a inferir notadas evidências do significado religioso como fulcro batizador nas 

sociabilidades de Teresina. Segundo o historiador Monsenhor Chaves4, Teresina “nasceu nos 

braços da Igreja Católica”. (CHAVES, 1994, p.63) 

 
2 O Poti nasce na Serra dos Cariris Novos, município de Quiterianópolis, no estado do Ceará e segue no sentido Sul–Norte 
passando por Novo Oriente até a cidade de Crateús, onde flui no sentido Sudeste–Noroeste, passando pela cidade 
de Teresina, Piauí, onde atravessa a Floresta Fóssil de Teresina e deságua no rio Parnaíba.  
3 Atualmente Bairro Poti Velho, localizado na zona Norte de Teresina, na confluência dos rios Poti e Parnaíba. É 
essencialmente formado por pescadores, pequenos agricultores, comerciantes e artesãos.  Nessa área, há diversas lagoas 
com presença de jazidas de argila, cujos sedimentos são depositados durante as cheias dos rios. Isso favorece a presença de 
atividades artesanais – produção oleira e ceramista - que utilizam os sedimentos argilosos como matéria-prima para a 
produção de tijolos, telhas, potes, panelas e objetos decorativos, apresentando-se como ponto turístico da cidade. 
4 Joaquim Raimundo Ferreira Chaves, mais conhecido como Monsenhor Chaves, nasceu em Campo Maior-PI (09-03-1913). 
Faleceu em Teresina (08- 05-2007). Foi um professor, historiador, religioso, escritor, biógrafo e sacerdote brasileiro. Foi um 
dos mais importantes historiadores piauienses e ocupava a cadeira número 23 da Academia Piauiense de Letras. Foi membro 
do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí. Foi reitor e professor do Seminário Sagrado Coração de Jesus, vigário da 
Matriz de Nossa Senhora do Amparo e vigário-geral da Arquidiocese de Teresina. Estão entre seu legado bibliográfico as 
obras: Subsídio para a História do Piauí (1952), O índio no solo piauiense (1952), Como nasceu Teresina (1971), Campo 
Maior nas lutas pela independência (1971), O Piauí na Guerra do Paraguai (1972), O Piauí nas lutas da Independência do 
Brasil (1975), Apontamentos biográficos e outros (1981), Monumento do Jenipapo (1983), A escravidão no Piauí (1998). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quiterian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Oriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crate%C3%BAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_F%C3%B3ssil_de_Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parna%C3%ADba


407 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

Teresina foi a primeira capital brasileira a ter sua construção planejada. A história da 

região em que hoje se situa, antecede à sua fundação. Na área correspondente à jurisdição da 

capital em seus primórdios, na mesopotâmia localizada entre o sistema fluvial Parnaíba-Poti, 

era povoada, como já mencionado, por índios Potis, da nação Tremembé. A partir do final 

do século XVII, deram-se os primeiros contatos do invasor branco com os nativos telúricos. 

Ao longo do século XVIII, desenvolveram-se lentamente, na Barra do Poti, povoações que 

viviam da criação de gado e das culturas de subsistência pelo aproveitamento das áreas 

irrigáveis dos rios. Essa população de fazendeiros e vaqueiros foi protagonista do processo 

de repovoamento, atuando decisivamente no extermínio e nas lutas contra os povos Potis, 

intensificando o progressivo despovoamento da região pelos povos primitivos. 

Na primeira metade do século XVIII, precisamente em 1718, o Piauí tornara-se 

capitania, ainda sob jurisdição do Maranhão. Nesse contexto, no ano de 1728, em passagem 

pela região na qual se bifurcam as águas dos rios Parnaíba e Poti, o então governador-capitão 

do Maranhão e Grão-Pará, Maia da Gama5, assim descreveu suas impressões, em registro de 

viagem, sobre o território em que se iniciaram as primeiras povoações de Teresina, naquela 

época Barra do Poti, e que vislumbrara como terra promissora. 
 

Aquarteleime na beira do rio Parnaíba e junto da Barra do rio Poti que aqui entra e dezagoa 

neste grande e famoso Rio Parnaíba e entre hum, e com terras singulares para plantas de 

toda casta e para canas, e com muita abundancia de peixe, assim do Rio Parnaíba, como 

dito Rio Poty, e com muita cana e achei ser sitio mto util, papâs comodo e muito 

conveniente para hua povoação e precisamente se deve levantar ali hua Igreja e erigir hum 

curato porque pelo Parnahiba abaixo e asima de hua parte e outra tem mtª fazenda que 

todas ficão distantes das mais freguesias, ou curatos. 

A 15 deste mês de Otbo de tarde nos pusemos em marcha para a villa da Moucha e fomos 

passando huma formosa varge capas de canas que ocorre entre o matto da beirada do rio 

Poty, e outro matto serrado da outra parte de Leste que não tem sido penetrado e corre 

por muitas legoas athe a fazenda que chamam da varge formoza, e fazendo ou continuando 

a nossa marcha e passando algumas Lagoas nos fomos aquartallar na beira de uma grande 

que fica um quarto de legoa pela terra dentro apartada do rio Poty e aqui passamos com 

grandes e ardentíssimos calores que abrazavão de dia e de noite e a agua tão quante como 

se sahisse do fogo. (MARTINS, 1944, p.14-15) 

 

Nesse registro, Maia da Gama dá seu parecer sobre o cenário da área de bifurcação 

dos rios Parnaíba e Poti. Por essa análise, apresenta potencial produtivo, de integração 

regional, também como ponto de passagem para transeuntes das áreas mais distantes do 

sertão. Maia ainda toma nota da sensação do calor intenso do mês de outubro. Essa 

apreciação das características e conveniências da região como um bom lugar para o 

desenvolvimento de uma povoação, foi se corporificando. Aos poucos essa ideia foi 

amadurecida e elucubrada de forma mais intensa e persuasiva no século XIX. 

Dizem os primeiros registros históricos que um grupo de desbravadores pioneiros 

dessa região, comandados pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, ainda no século 

 
5 João da Mahia da Gama nasceu em Aveiro, 1673, morreu em Lisboa, 11 de novembro de 1731. Frequentou a Universidade 
de Coimbra, mas abandonou os estudos para servir como soldado na nau Nossa Senhora da Conceição, que partiu de 
Lisboa em março de 1692, transportando D. Pedro de Noronha, então nomeado vice-rei da Índia. Foi combatente no início 
da Guerra de Sucessão Espanhola (1701 e 1714). Governador ultramarino.  Foi governador da Paraíba (1708-1717) e 
capitão-general do Maranhão-Pará (1721-1728). 
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XVII, estabeleceram feitoria e um criatório de gado na Barra do Poti, progredindo para o 

Arraial do Poti. Esse sertanista ainda foi responsável pela destruição de vários aldeamentos 

indígenas, além de liderar a campanha que aniquilou o Quilombo dos Palmares.  

Nesse andamento, ao longo do século XVIII até meados do século XIX, a população 

nativa foi sendo substituída pelo invasor branco, ou morreu em resistência a esse processo 

atroz de povoamento e reocupação, ou fugiu para outras regiões. Em síntese, a implantação 

dessa fazenda-criatório na Barra do Poti desdobrou-se lentamente constituindo a povoação 

da Barra do Poti. A partir disso, seguindo o critério de hierarquização urbana da região, ainda 

no final do século XVIII, iniciou-se, na Barra do Poti, a construção de uma capela em culto 

de reverência à Nossa Senhora do Amparo. A comunidade da Vila empenhou-se na 

construção da capela que começou a ser erguida em 1797 e, em 1827, tornou-se a padroeira 

do povoado. No início do século XIX, a população local, que já se fazia em centenas de 

habitantes, passou a reivindicar junto à Corte portuguesa, em projeto coletivo à elevação do 

povoado à categoria de vila. Somente em 1827, com o Brasil já independente de Portugal, 

durante o reinado de Dom Pedro I, foi criada a freguesia na Barra do Poti, assumindo 

competência eclesiástica e civil, dado o sistema de padroado régio normatizado pela 

Constituição Imperial de 1824, matriz documental determinante institucionalizadora do 

éthos religioso católico no Brasil. Assim, a freguesia de Nossa Senhora do Amparo foi 

desmembrada das freguesias de Campo Maior, Valença e São Gonçalo do Amarante. Em 

1832, por um novo decreto, o povoado foi elevado à categoria de vila, denominado Vila do 

Poti, também seguindo a lógica do aproveitamento da bacia hidrográfica parnaibana. 

 

O PROJETO MODERNIZADOR DE SARAIVA 

 

Em 1850, a vila-município do Poti recebeu a visita do presidente da província, José 

Antônio Saraiva6, para uma avaliação das condições de vida da população e logo percebeu a 

necessidade de edificar uma nova sede para a localidade em um lugar mais seguro, distante 

das regiões de alagamento e epidemias, contando com a colaboração da comunidade local 

para pôr em prática esse projeto.  

Ainda em fins de 1850, Saraiva oportunamente, para alcançar seu intento de 

transferência da nova sede provincial, convenceu os potienses a participarem desse 

 
6 José Antônio Saraiva, político e estadista brasileiro nascido em Bom Jardim, município de Santo Amaro, BA, conselheiro 
do império notabilizado pela lei que tomou seu nome, destinada a aprimorar o sistema eleitoral vigente em sua época. 
Formado pela faculdade de direito de São Paulo (1846), elegeu-se membro da assembleia em sua província (1849) e foi 
nomeado (1850) presidente da província do Piauí, onde ganhou notoriedade por transferir, contra forte oposição, a capital 
provincial da cidade de Oeiras para Teresina. Eleito para a Câmara dos Deputados pelo Partido Liberal (1852), foi 
seguidamente nomeado presidente da província de Alagoas e da província de São Paulo, Ministro da Marinha, presidente 
da província de Pernambuco (1858) e ministro de várias pastas no império (1861) como a de Negócios Estrangeiros, da 
Fazenda e da Guerra e presidente do Conselho de Ministros (1881/1885) quando fez aprovar o projeto de lei que instituía 
as eleições diretas, a Lei Saraiva ou lei do censo (1885), e o projeto de sua autoria que declarava livres todos os escravos de 
mais de 65 anos. Passou então o governo ao líder do Partido Conservador, barão de Cotegipe, em cujo governo a referida lei 
foi sancionada, em 28 de setembro (1885) e, assim, ficou conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe. Homem de confiança 
de D. Pedro II, com a proclamação da república (1889) retirou-se para a Bahia. Ainda foi eleito senador para o congresso 
constituinte (1890-1891), mas doente e frustrado com os rumos políticos da nação, renunciou em seguida e permaneceu 
em Salvador, BA, até morrer. 
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empreendimento, mostrando-lhes as vantagens. Então, formou-se uma comissão que deveria 

fomentar fundos para a edificação de uma igreja em substituição da matriz da Vila Velha, 

arruinada pelos alagamentos, contou inclusive com a contribuição financeira do imperador 

D. Pedro II.  

Assim, é iniciada a construção da nova sede da Igreja de Nossa Senhora do Amparo. 

Em novembro de 1850, Saraiva deslocou de São Gonçalo do Amarante, o Mestre João 

Isidoro7 e o autorizou a dar início a construção da igreja Matriz no local estabelecido para a 

nova vila, na Chapada do Corisco. Em dezembro, Mestre Isidoro chegou ao local da futura 

Vila Nova do Poti, acompanhado de carpinteiros, pedreiros, serventes, policiais e escravos. 

Seguindo seu ofício e as designações a ele atribuídas, Isidoro lançou a primeira pedra de 

edificação da Igreja do Amparo, dessa forma fundou a cidade de Teresina. E assim, registrou 

em carta remetida ao presidente da província José Antônio Saraiva. 
 

Tenho a grande honra e satisfação de levar ao conhecimento de V. Exa. Que no dia 25 do 

corrente teve lugar a primeira pedra no alicerce da porta do Evangelho da nova Matriz com 

as solenidades seguintes: Ao depois de uma missa do Senhor Vigário dita no meu rancho 

pelas 11 horas da manhã, acompanhado de todas as autoridades da Vila e mais membros 

da Comissão e as senhoras das principais famílias todas bem ornadas de joias e bons 

vestidos e mais os principais cidadãos da Vila tendo também acompanhado o Alferes do 

destacamento as autoridades junto com algumas praças que se reuniam às quatro praças 

que eu aqui tinha e mais imensidade de povos de fora que aqui se ajuntou toda essa 

brilhante companhia como acima já disse e marchou para o sítio da nova matriz onde se 

achava a tropa formada e metendo o Senhor Juiz de Direito na Pedra solene duas moedas, 

uma de prata e outra de cobre com o cunho do império e ao depois de encerrada esta 

arrelíquia dentro da mesma pedra, se deitou dentro do alicerce, o dito Sr. Dr. Juiz de Direito 

deu vivas à Sua Majestade Imperial o Senhor D. Pedro Segundo e a S. Imperial Família, e 

a Constituição do Império e ao Exmo. Senhor Presidente da província, como fundador e 

protetor de nova Vila, e como também a todos os Potienses o que toda a brilhante 

companhia [...] e assim se findou todo o divertimento pelas quatro e meia da tarde e as 

cinco horas embarcaram todos na barca do Senhor Capitão Manuel Domingues  e outros 

em botes e retiram-se para sua casa, tudo com muita alegria, os Senhores da Comissão 

mandaram das mais um dia de jornal e cada obreiro por requisição que me fizeram os ditos 

obreiros e participei da Comissão em nome deles. Eles resolveram o que acima disse 

esperando a aprovação de V. Exa. Assim finalizou o dia 25 cheio de entusiasmo e prazeres. 

(NUNES, 2007, 122-123). 

 

Por isso, como afirmou Monsenhor Chaves, Teresina nasceu nos braços da Igreja 

Católica, isto é, na celebração de uma missa, na hora em que se lançava a pedra fundamental 

de sua matriz, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, registrada no auto da transladação da 

paróquia da antiga Vila do Poti para a Vila Nova do Poti, episódio que marca a fundação da 

cidade de Teresina. 

A fundação da nova capital da província do Piauí, datada em 16 de agosto de 1852, 

concatena-se à vontade política e a um projeto futurista idealizado por José Antônio Saraiva, 

o Conselheiro Saraiva, governador da província do Piauí, amigo do imperador. O argumento 

de Saraiva, o qual viabilizaria a transferência de Oeiras, mais ao Sul, até então capital da 

 
7 João Isidoro da Silva França, foi o mestre de obra na fundação de Teresina. Português, naturalizado brasileiro. Foi recompensado com 
a honraria do Hábito da Ordem de Cristo.  Homem de confiança do conselheiro José Antônio Saraiva, então presidente da Província do 
Piauí. 
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província, era que sua posição de isolamento impedia o desenvolvimento das atividades 

produtivas e poderia ocasionar o definhamento econômico do Piauí. Com isso, ao apostar 

na navegabilidade do rio Parnaíba, Teresina se destacaria por apresentar posição logística 

estratégica de saída para o oceano Atlântico pelo Delta do Parnaíba. Nesse sentido, Saraiva 

foi categórico e persuasivo em sua fala na Assembleia Provincial, de 3 de julho de 1851. 
 

É mister, portanto, que eu e vós, senhores, estejamos à margem daquele rio, e não, e não 

vivamos a dezenas de léguas, nesses sertões, uma vida estéril para os mais importantes 

melhoramentos materiais da Província [...] creio haver mostrado...sobre não ser inexequível 

semelhante mudança e pode o governo lucrar... Desejaria mostrar a V. Excia. o quanto 

deve lucrar a navegação do Parnaíba com a mudança da Capital para aquela localidade. [...] 

desejaria inteirar a V. Excia. de todas as circunstâncias que criam em mim uma convicção 

tão forte a respeito da necessidade da mudança da sede do governo, hoje reconhecida 

exequível.8  

 

Consequentemente, Teresina, capital do estado do Piauí, distingue-se das demais 

capitais nordestinas, entre outros fatores, por não estar situada em área litorânea, portanto é 

uma cidade sertaneja, por estar localizada no interior do Nordeste e não apresentar saída 

direta para o oceano. Entretanto, não significa dizer que apresenta somente formas genéricas 

de rusticidade, agreste, caipira, adjetivos arraigados de estereotipias comumente utilizados 

como sinônimos de sertanejo. Apesar de apresentar essas características, como traços 

ressonantes de identidade, percebe-se, também, paulatina e constante busca pelo “moderno”, 

desde a sua fundação.  

No início do século XXI, apresenta-se como cultura de diversos e multifacetados 

valores que, em muitos casos, hibridizam-se em outros, distanciam-se. Como disputa, às 

vezes inconsciente ou não, de valores que remetem a costumes de tradição e a mudanças 

provocadas pelo discurso do novo, como demonstra Edward Palmer Thompson, em seu 

elucidativo estudo sobre os costumes manifestados na cultura dos trabalhadores ingleses do 

século XVIII e parte do XIX, quando diz:  
 

Longe de exibir a permanência sugerida pela palavra “tradição”, o costume era um campo 

para a mudança e a disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentavam 

reivindicações conflitantes. [...] Uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos, 

em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia 

e a metrópole; é uma arena de elementos conflitivos [...] o próprio termo “cultura”, com 

sua invocação confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições 

sociais e culturais, das fraturas e oposições existentes dentro do conjunto. (THOMPSON, 

1998, p.16-17) 

 

Os escritos de Thompson, apesar de refletirem sobre o contexto específico das 

relações conflitantes entre a plebe e a camada superior da sociedade, na Inglaterra, dirigem a 

inferir sobre os resíduos do passado. Esses resquícios se fizeram vigentes na segunda metade 

do século XIX à primeira década do século XX nas sociabilidades teresinenses, cujos 

processos de resistência a um discurso modernizador tendia a romper paulatinamente com 

as tradições, sobretudo ao negar “o atraso” representado por Oeiras (antiga capital da 

 
8 Relatório da Sessão Ordinária da Assembleia Provincial, em 03.07.1851. 
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província), não adequado, segundo os discursos oficiais, às exigências do “progresso 

capitalista”.  

 

 
José Antônio Saraiva, litografia: Galeria dos Brasileiros 

Ilustres, de Sébastien Auguste Sisson /1861. Fonte: Acevo digital da USP. 

 

Teresina também se destaca por ser a primeira capital planejada do território 

brasileiro, tem em seu nome uma homenagem de José Antônio Saraiva à Imperatriz Teresa 

Cristina de Bourbon, esposa de Dom Pedro II. Nos anos que seguiram a fundação, a cidade 

obteve crescimento acelerado de urbanização, e essa busca contínua pelo “progresso” se 

observa no próprio discurso institucional público, sobretudo no que se refere a projetos 

modernizadores para a cidade. 

 

NEGOCIAÇÕES E SIGNIFICAÇÕES SOCIAIS (ENTRE A VANGUARDA E AS 

COISAS DO PASSADO) 

 

Os discursos oficiais estão notadamente relacionados ao futuro, ao moderno, ao 

urbano, ao inovador, porém o curioso, passível de análise, é que, apesar desse constante 

crescimento de um caminho aparentemente de mão única, suporta na contramão do discurso 

“civilizatório” oficial, traços e valores de resistência culturais que não estão guardados em 

museus ou, para simplificar, não estão inertes isolados, mas, sim, nas sociabilidades de forma 

bastante dinâmica e fluida, nas práticas viventes cotidianas. E essas práticas e costumes, em 

alguma medida, ironicamente apresentam características sertanejas, no sentido rústico do 
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termo, notadas categorica e seletivamente nessa pesquisa até a primeira década do século XX, 

e o mais provocativo é que se buscam nessas “resistências culturais” valores identitários 

genéricos que rotulam, a partir de identificações passadas, “o que é ser teresinense”. Nessa 

relação entre o discurso institucionalizado em Teresina e as formas de performances de 

resistência popular, podem-se observar fórmulas estratégicas de representação, como diz 

Bhabha: 
 

De que modo chegam a ser formuladas estratégias de representação ou aquisição de poder 

[empodewerment] no interior das pretensões concorrentes de comunidades em que, apesar 

de históricas comuns de privações e discriminação, o intercâmbio de valores, significados 

e prioridades pode nem sempre ser colaborativo e dialógico, podendo ser profundamente 

antagônico, conflituoso e até incomensurável?  

A força dessas questões é corroborada pela “linguagem” de recentes crises sociais 

denotadas por histórias de diferença cultural. (BHABHA, 2013, p.20) 

 

Com base nisso, não se devem reduzir os signos culturais em Teresina a tradições 

fixas, estáticas, e sim entender que são historicamente elaboradas, a fim de um 

direcionamento, do que Bhabha denomina empodewerment em um espiralado jogo de 

conveniências e de ordem social. Em reação a essa ordem imposta, evidenciam-se 

performances híbridas de resistência, e esses aspectos podem ser tomados, individualmente 

ou em conjunto, por portadores de referências simbólicas à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos constituidores da sociedade teresinense. 

Essas performances estratégicas de representação funcionam como estereotipias, 

exercendo firmação identitária que operacionalmente promove identificações no lugar social. 

Para citar alguns exemplos, a religiosidade, a arte santeira, os ceramistas, os hábitos simples 

e hospitaleiros, a gastronomia (capote, carne de sol ...), a cajuína, a predominância do verde 

das árvores até o final do século XX, a cultura do gado, bastante presente no estado, remetem 

à representação de imaginário rústico, nostálgico, pretérito, contrastando o discurso 

modernizador em uma negociação complexa. 
 

Os termos do embate cultural, seja através de antagonismo ou afiliação, são produzidos 

performaticamente. A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como 

reflexo de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. 

A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma negociação complexa, 

em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem 

em momentos de transformação histórica. (BHABHA, 2013, p.21) 

 

Esse desempenho representa sinais de resistência própria, dentre eles uma espécie de 

prolongamento do corpo que se desdobra por meio do gesto, como também os artefatos e 

aspectos que se constituem nas sociabilidades, um bom exemplo é a religiosidade, bem como 

alguns valores e hábitos cotidianos em Teresina, uma forma performática de se manifestar. 

Essa busca por valores de firmação identitária se deve, hipoteticamente, ao feitio 

impositivo de valoração de uma sociedade que reconhece seus valores, no entanto calejada 

por anedotas pejorativas, pelo fato de historicamente ocupar posições econômicas 

retardatárias em referência a outras capitais da federação. Contudo, apesar do constante 

crescimento urbano, estimam-se valores que não estão necessariamente ligados aos valores 
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do capital, de características sui generis de notada relevância para a compreensão do contexto 

sociocultural teresinense, assim como os hábitos do cotidiano e seus rituais sociais. 

Vale destacar que algumas dessas características identitárias assumem formas 

genéricas de apropriar-se, fabricam estereótipos que ressoam repetitivamente de sorte a 

cristalizar-se no imaginário coletivo. E que o caráter múltiplo da cultura se desdobra nas 

relações cotidianas, de feitio individual ou sociabilizado. Isso significa que o teresinense, em 

suas especificidades, não é de forma engessada fruto de tradição cultivada no passado, mas, 

sim, resultante transgênico das singularidades sociais e dos processos de rupturas. 

Esses aspectos sociabilizados que se constituem a partir dos costumes em Teresina 

apresentam-se aparentemente inertes, embora estejam em constante disputa existencial de 

hibridação entre novos valores e os aspectos do passado. Para citar um exemplo concreto, 

as características do espaço urbano em Teresina no final do século XIX e início do século 

XX, mesmo tendo assumido condição de capital de província, na segunda metade do século 

XIX, com todo o esforço de organização de espaços de convivência e administrativos, de 

planejamento do espaço urbano, bem como representações entusiasmadas de progresso, 

crescimento e modernidade pelos seus idealizadores, Teresina não apresenta, de imediato, 

características desse “moderno” que povoava o imaginário e as ações inibidoras dos 

problemas que “travavam” o desenvolvimento da cidade, se comparado aos centros urbanos 

de outras regiões brasileiras, sobretudo as do eixo Sul-Sudeste do país, como mostra o 

historiador Pedro Vilarinho: 
 

A nova capital nascia com ruas retas. Entretanto, se existia planejamento racional, a 

materialização ocorria dentro das condições escassas do erário público e dos poucos 

capitais privados, que puderam ser alocados na empreitada. Teresina reproduzia e refletia, 

daquele modo, as condições materiais do meio em que estava inserida. A província do Piauí 

não tinha a economia marcada pela dinâmica do grande fluxo de capitais [...] (CASTELO 

BRANCO, 2002, p.298-299) 

 

Esse desenvolvimento que se relaciona à vontade política de inserção da província 

do Piauí em atividades econômicas lucrativas, principalmente as voltadas para o mercado 

externo, tendo como epicentro mobilizador o rio Parnaíba, só viria a apresentar respostas às 

ações e desejos de José Antônio Saraiva ao longo da segunda metade do século XX, e ainda 

de forma bastante tímida se comparada à economia cafeeira do Sudeste brasileiro. Esse item 

assumiu a posição de principal produto de exportação brasileiro, quando superou o açúcar 

ainda na primeira metade do século XIX, estruturando e unindo o centro político ao 

econômico, tornando a região o centro dinâmico do país, fortalecendo o Estado imperial. 

Por essa análise, Teresina é percebida como periférica em relação aos centros econômicos 

mais dinâmicos do país. 

 

TERESINA: ESPAÇO CULTURAL HÍBRIDO 

 

O catolicismo no contexto social urbano teresinense constitui-se como instituição 

significativa, determinante na cultura e espaços de convivência da cidade. Características que 

nem sempre remetem às coisas sagradas, mas que dialogam com elas, notados na arquitetura, 
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na arte, nas festas populares e em outros eventos culturais e espaços de convivência, na 

educação, nas normas e convenções sociais. 

A região escolhida para a construção da nova capital foi a Chapada do Corisco, assim 

denominada por apresentar uma das maiores incidências de descargas elétricas do mundo. 

Seria uma viabilidade estratégica por estar situada nos limites da estrada que ligava Oeiras às 

cidades litorâneas, a região se encontrava nas proximidades de Caxias – MA, contando ainda 

com a navegabilidade de dois rios, Parnaíba e Poti. Dessa maneira, o próprio ato em si, de 

oficialização e concretização da transferência da capital da província do Piauí, de Oeiras para 

a Vila do Poti, simbolizava uma série de enunciados progressistas, protagonizados por 

Teresina. 

No Piauí, a economia que girava em torno da pecuária foi sendo superada pelas 

atividades extrativistas. Essas atividades, fontes de receita pública e de renda particular, 

corporificavam-se por meio do aproveitamento da maniçoba, do babaçu e da carnaúba. 

Criaram alta dependência em relação às demandas do mercado externo. A economia de 

subsistência também se resumia a um cenário regional de dependência das regiões vizinhas. 

Dessa maneira, Teresinha Queiroz diz que: 
 

A compreensão das características da economia piauiense durante a segunda metade do 

século XIX só se faz possível na medida do entendimento da posição do Estado no 

contexto regional e à luz dos problemas e perspectivas da economia nacional. As 

informações relativas a este período evidenciam que as transformações econômicas na 

Província se faziam de forma muito lenta, não acompanhando o ritmo das dinâmicas 

regionais do Centro-Sul voltadas para a produção do café. No Piauí, como em outras áreas 

do norte, a economia definia-se pelo domínio de algumas atividades básicas de subsistência, 

impostas por condições históricas e ambientais próprias, realizadas em nível técnico pouco 

evoluído e, portanto, com baixos índices de produtividade. (QUEIROZ, 1998, p.13) 

 

As amarras econômicas que, em alguma medida abortavam o imaginário 

modernizador, deram um tom peculiar a Teresina, debulhando-se em características passadas 

de nostalgia, ao tempo que se consumia de perspectivas de transformações baseadas em 

modelos sociais definidos hierarquicamente como aqueles a serem almejados, por estarem 

mais próximos do dinâmico modelo capitalista burguês. 

Em vista disso, segundo Homi Bhabha: 
 

O reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de identificação. Ao 

reencenar o passado, este introduz outras temporalidades culturais imensuráveis na 

invenção da tradição. Os debates de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta 

possibilidade de serem consensuais quanto conflituosos; podem confundir nossas 

definições de tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o 

privado, o alto e o baixo, assim como desafiar as expectativas normativas de 

desenvolvimento e progresso. (BHABHA, 2013, p.21) 

 

Isso efetiva-se na racionalidade estabelecida do projeto modernizador de 

representação do progresso, crescimento, desenvolvimento, em detrimento das 

representações de isolamento, pobreza, atraso, estagnação, justificando a gestação da nova 

capital da província em oposição às resistências culturais. E ainda, revela a complexidade das 
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negociações culturais teresinenses como espaço híbrido de diversas possibilidades, 

representações e identificações. 

Fundar uma análise sobre os resíduos do passado que constituem aspectos culturais 

de rupturas e permanências em Teresina desde a sua fundação, em meados do século XIX à 

primeira década do século XX, é possível a partir das escolhas chamadas de estruturas de 

significação (GEERTZ, 2012), ou códigos estabelecidos, fazendo uso das análises de 

narrativas, observando minuciosamente códigos de comportamentos dos indivíduos 

envolvidos, inferências das fontes imagéticas, dialogando com os lugares de memória que 

estabelecem sentido cultural e pontuando valores que se transmutam em estereótipos 

internos e externos. 

Teresina aqui é representada pelo entendimento que a origem da cidade incorpora 

representação de vanguarda por meio do projeto que em suas intenções fora imaginado como 

propulsor de transformações rumo à modernidade, em um movimento que apresenta novos 

conceitos estéticos para o cenário da nova capital da província do Piauí. 

A ideia de “vanguarda” aqui tratada fundamenta-se, não como eventos que se 

desvencilham integralmente do passado, mas como imagens, discursos e sentidos que 

propõem mudanças no esforço de negar as coisas desse passado e que, de feitio infalível e 

paradoxal, resultam em formas culturais híbridas, negociadas, em constante relação entre o 

moderno e as tradições, ressignificadas nos aspectos multifacetados dos costumes, que 

denotam as rupturas e permanências das tramas históricas. 

Esse resultado cultural intervalar (entre) assegura uma gama variada de significações 

sobre o passado teresinense, indiciada a partir dos rastros sociais do cotidiano e dos cenários 

de convivência dos habitantes da Chapada do Corisco. Em síntese, Teresina, no contexto 

dos anos 1850 à primeira década do século XX, é representada por meio da recomposição 

do passado da relação entre os costumes, as tradições e o discurso modernista, entendidos 

aqui como vanguarda, ou seja, de características ligadas a novos padrões culturais, 

idealizações políticas e organização do espaço urbano da nova capital da província. Esses 

paradigmas modernos são notados em diálogo frequente de apropriação e resistência com o 

passado. Por isso, esse ímpeto transformador vanguardista de indumentária revolucionária, 

em alguma medida, é arrefecido pelo diálogo com as coisas pretéritas. 
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A Reserva Florestal do Morro Grande encontra-se localizada a 34 quilômetros do 

centro de São Paulo, ocupa 10.870 hectares, o que corresponde a 1/3 do território do 

município de Cotia, representa uma das maiores extensões de Mata Atlântica do Planalto 

Paulistano.  

Atualmente está sob a responsabilidade da Companhia de Saneamento do Estado de 

São Paulo - Sabesp, devido aos seus mananciais, os rios Capivari, dos Peixes, Cotia e da 

Graça, que nascem dentro da Reserva, alimentando o Sistema Alto Cotia, englobando as 

represas da Graça e Pedro Beicht, além da Estação de Tratamento que distribui água para 

mais de 400 mil pessoas que habitam a Grande São Paulo. 

O Território da Reserva Florestal do Morro Grande é ocupado pela Mata Atlântica 

há mais de 15.000 anos, sendo poucos milênios depois povoado pelos primeiros caçadores 

coletores. Estes foram sucedidos por indígenas praticantes da agricultura itinerante. Como 

descreve Warren Dean:  
 

Os caçadores que irromperam nas savanas sul-americanas há cerca de 12 mil anos 

participaram do grande ato final de ampliação territorial humana. Os homens que brandiam 

fogo e armas finalmente alcançado uma distribuição continental cosmopolita. Uma vez que 

exaurida a megafauna que os atrairá, assumiram postos ao longo da franja florestal, onde 

o encontro de dois ecossistemas estimulava plantas de crescimento rápido e atraia a caça. 

A floresta era sua antagonista e o fogo era o meio para penetrá-la e frear seu avanço secular. 

Por fim, alguns dos grupos do planalto assumiram a agricultura, talvez porque seus 

recursos de caça e suprimentos não fossem mais produtivos o bastante para sustentar seus 

contingentes... 1 

  

Eram os indígenas das nações carijós que habitavam as margens do rio Cotia.  “Foi 

nas bandas das terrações, próximo da linha d´água que se estabeleceram as aldeias indígenas, 

vivendo na primeira terra firme e tendo água para banho, para cozinhar e para beber, peixe 

para pescar”2      

Rios, córregos e nascentes também tiveram um papel extrema importância para o 

“estabelecimento” de novos aldeamentos e povoados no estado de São Paulo a partir do 

século XVIII, fundadas inicialmente com objetivo de ampliar as defesas da Vila de Piratininga 

contra os constantes ataques indígenas. Cuidadosa era a escolha do local de fundação desses 

povoados, pois deveria ser “sítios onde existiam rios piscosos, ou lagrimais, ou barreiros que 

atraem a caça”.  Para além da questão da subsistência, embora não fossem rios “muito 

 
1 Dean. W. A. Ferro e Fogo: a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo:Cia das Letras 2007 p. 56 
2 AB´SABER. Aziz. Natureza primária de São Paulo de Piratininga. Scientific American Brasil, edição 25, junho 2004, 
Duetto Editorial, 2004a. 
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favoráveis a navegação”, o povoamento nas regiões vizinhas a Vila de Piratinga se deu quase 

que exclusivamente, a margem dos rios, como ressalta Caio Prado Júnior: 
 

partindo de São Paulo, o povoamento do planalto começa por seguir duas direções, ambas 

pelo Tietê: um rio acima, outra rio abaixo. É seguindo estas linhas que os colonos se vão 

estabelecendo e formando as primeiras povoações e vilas. Rio abaixo encontramos já muito 

cedo: Nossa Senhora da Expectação do Ó (hoje Freguesia do Ó) e Parnaíba, que  em 1625 

é constituída em vila. E pelas variantes do Pinheiros, seu afluente Jeribatiba (Rio Grande), 

do Cotia e afluente Mbói-Mirim (Embu) inúmeras povoações e aldeias de índios fundadas 

ou dirigidas pelos jesuítas: Pinheiros, Itapecerica, Ibirapuera (hoje Santo Amaro). 3 

  

Ainda no século XIX é que Cotia passou a ter um papel central no abastecimento da 

Capital paulista, destacando-se como uma zona agrícola e hortifrutigranjeira, com sua 

produção voltada para o mercado consumidor da capital e vilarejos vizinhos. Ao mesmo 

tempo a freguesia já se figurava como fonte de abastecimento de água para São Paulo, 

conforme registra Ernani Silva Bruno, ao relatar as soluções para falta de água em seu 

Histórias e Tradições de São Paulo. De acordo com ele:  
 

O problema do abastecimento, que se agravava com o crescimento da cidade, entrou logo 

em seguida em fase nova. Em 1878, no então Alto da Consolação, começaram a ser feitas 

obras da primeira caixa de abastecimento para o serviço a cargo Companhia Cantareira. A 

esse reservatório – cujo portão principal ainda existe -, na Consolação, em frente da rua 

Piauí – três anos depois chegavam as águas da Serra da Cantareira, Cabuçu, rio Cotia.4 

    

A cidade de São Paulo cresceu vertiginosamente no final do século XIX, a população 

passou da casa dos 31 mil habitantes em 1872 para 239.820 mil habitantes no ano de 1900.5  

“Entre 1870-80, a Capital Paulista expandiu-se de forma crescente e ininterrupta, tanto que, 

segundo Eurípedes Simões de Paula, se pode falar numa segunda fundação de São Paulo”. 6  

O surto populacional deveu-se, principalmente, pelo afluxo de imigrantes 

espontâneos ou advindos das atividades agrícolas do interior do Estado. Com o crescimento 

acentuado da população urbana aumenta a demanda de água para o consumo próprio, aliás 

a questão da falta de água7 e de saneamento, abastecimento e a coleta de esgoto, eram os 

principais problemas da cidade na época. 

Por sua vez, as transformações da urbe paulista realizadas no final do século XIX e 

o início do século XX se estabelece como um processo de modernização parcial e excludente, 

ditada por uma elite embasada em um ideal de civilidade europeia que repele ferozmente o 

aspecto rural da capital paulistana.  

 
3 PRADO JUNIOR.  Caio “A cidade de São Paulo: geografia e história” in Evolução Política do Brasil e outros Estudos. 
São Paulo: editora Brasiliense, 1966. p. 96 - 98 
4 BRUNO, Ernani Silva. Histórias e tradições da cidade de São Paulo. São Paulo: José Olympio, v. 3, 1954, p. 1122 
5 Disponível em:  http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/tabelas/pop_brasil.php 
6  FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004, p. 284 
7 Zanirato (2011) comenta que o processo de urbanização da cidade, gerou a ocupação das áreas de várzeas do rio Tietê, 
conjuntamente com o início do processo de impermeabilização do solo, quando a cidade recebeu os primeiros 
paralelepípedos. ZANIRATO, Sílvia Helena. História da ocupação e das intervenções na várzea do Rio Tietê. Revista Crítica 
Histórica, v. 2, n. 4, 2011. 
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Se fazia necessário tirar a “arraia miúda” dos espaços públicos e tudo que os 

simbolizasse:  as quitandeiras, lavandeiras, as carroças que transitavam pelas ruas, os ferreiros, 

ourives, barbeiros, amoladores de facas que ofereciam seus serviços em plena calçada ou a 

porta dos armazéns, retirando do convívio das elites com as misturas das ruas, mulheres e 

homens negros, escravizados e libertos, pardos, trabalhadores imigrantes.8  

  O tema da higiene irá pautar o planejamento urbanístico da cidade. Para o controle 

das   moléstias e epidemias que inicialmente assolaram a zona portuária de Santos em 1892, 

depois as cidades do Interior e a própria  cidade de  São Paulo, se fazia  necessário a realização 

de obras urbanas, do estabelecimento de  uma rede de água potável, da construção do sistema 

de esgoto e das intervenções  que  estabelecem a  ordem  sobre as condições de  moradia da  

população mais  pobre.  
 

As classes pobres não passaram a ser vistas como classes perigosas apenas porque 

poderiam oferecer problemas para a organização do trabalho e a manutenção da ordem 

pública. Os pobres ofereciam também perigo de contágio. Por um lado, o próprio perigo 

social representado pelos pobres aparecia no imaginário político brasileiro de fins do século 

XIX através da metáfora da doença contagiosa: as classes perigosas continuaram a se 

reproduzir enquanto as crianças pobres permanecessem expostas aos vícios de seus pais. 

Assim, na própria discussão sobre a repressão à ociosidade, que temos citado, a estratégia 

de combate ao problema é geralmente apresentada como consistindo em duas etapas: mais 

imediatamente, cabia reprimir os supostos hábitos de não-trabalho dos adultos; a mais 

longo prazo, era necessário cuidar da educação dos menores. 9 

 

O abastecimento público da cidade de São Paulo em 1877 até 1892 era realizado, pela 

Companhia Cantareira de Água e Esgoto, empresa de capital privado, que realizava o 

abastecimento de água,  por meio de bicas e chafarizes, dispostos em largos e praças.  Ali, a 

população coletava diariamente a água necessária no interior das residências, trabalho 

executado principalmente pela população escravizada. 10 

A partir da Proclamação da República e por meio da Constituição de 1891, as 

unidades da federação ganharam autonomia política, econômica e fiscal. No caso do estado 

de São Paulo esse fator foi importante para viabilizar os interesses das elites políticas e 

econômicas, formadas por grandes proprietários de terras (cafeicultores), industriais e 

capitalistas, interessados em realizar os seus projetos de modernização e urbanização da 

cidade aos padrões europeus.  

 É a implantação de novas indústrias, a expansão das ferrovias, as linhas de  bondes,  

a  criação  de espaços de prestígio e de decisões na área central da cidade, a abertura de novas  

ruas e  avenidas,  construção de bairros  residenciais de alto padrão, toda essa nova 

infraestrutura dependia diretamente da questão do saneamento, abastecimento e  da  coleta 

de esgoto.  

 
8 A delimitação do espaço de rua e  sua ressignificação como espaço de circulação foram o grande tema do primeiro conjunto 
sistematizado de leis urbanísticas da capital – o Código de Posturas de  1875, revisto e ampliado em 1889 In; ROLNIK.  A 
cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. 3.ed., p.32 
9 CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. Editora Companhia das Letras, 2018.p.29 
10 SANTOS. Ademir Pereira dos.  Memória do saneamento e do planejamento urbano e regional: Theodoro Sampaio e as 
águas em São Paulo. In: Revista DAE. volume 62, nº96. Edição especial. Julho de 2014.  p.25 
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A qualidade da água e do tratamento adequado ao esgoto era de fundamental 

importância para a expansão da agricultura e da indústria. Como Jorge ressalta: 
 

E na década de 1890, doenças contagiosas desafiavam os tempos de progresso prometidos 

pela economia cafeeira, pois atingiam a especialmente os férteis municípios do interior 

paulista, o porto de Santos, e a própria cidade do Rio de Janeiro, a capital da República. 

Ou seja, tudo aquilo que era fundamental para o funcionamento do complexo 

agroexportador cafeeiro, em franca expansão, sustentáculo da economia e da elite política 

paulista.” 11 

 

Portanto, o Estado representado pela elite paulistana (cafeicultores) assumiu como 

questão estratégica e política, a execução de obras de infraestrutura, através da criação da 

Superintendência de Obras Públicas (SOP), subordinada a Secretária de Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas12  que passa atuar em duas linhas de intervenção: saneamento e 

prédios institucionais/ públicos. 

Com  a intenção de  resolver  a  questão do saneamento urbano – incluindo o 

abastecimento de  água, os sistemas de esgotos, o problema das várzeas inundáveis e a 

canalização de rios e córregos, a Companhia  Cantareira de Águas e Esgoto, em 1892,  é 

encampada pelo governo do estado de São Paulo, em seu lugar  é criada a Repartição  dos  

Serviços Técnicos de Água e Esgoto da Capital ,  mais  tarde  denominada  Repartição de  

Água e  Esgoto da  Capital (R.A.E), que seria  chefiada  pelo Engenheiro Theodoro  Sampaio. 

A proposta de utilizar as águas baixas do Rio Tietê para o abastecimento público, que 

por sua vez, já se encontrava poluído, originou diversos debates entre engenheiros, médicos 

sanitaristas e autoridades da época. 
 

A utilização das águas do Tietê dividia opiniões entre os engenheiros e médicos sanitaristas, 

políticos e autoridades da época. A discussão gravitava entre os defensores das técnicas de 

purificação para o aproveitamento das águas do Rio Tietê e os que defendiam que as águas 

indicadas ao abastecimento público deviam vir de cabeceiras de rios, em regiões altas e 

protegidas, insuspeitas de poluição. 13 

 

O próprio Código Sanitário de 1894 “estabelecia que a água destinada ao 

abastecimento doméstico devia ser potável, inteiramente insuspeita de poluição e 

proveniente de manancial que, sempre que possível, tivesse origem na serra”14.  O que levou 

a escolha de novos mananciais para o abastecimento público.  

Para o Eng. Theodoro Sampaio, a solução viria do aproveitando de mananciais mais 

altos e distantes do centro da capital. Os estudos indicavam os mananciais situados na direção 

sul como córregos Cotia e M’Boy. O caso do Rio Cotia, indicado por Sampaio, era exemplar, 

 
11  JORGE, Janes. Tietê, o rio que a cidade perdeu: São Paulo 1890-1940. Alameda, 2006. 
12 As intervenções urbanísticas eram vistas, portanto com aspecto indissociável de um processo econômico baseado na 
agricultura e apoiado pela atividade comercial (?). In: CAMPOS, Candido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e 
modernização em São Paulo. Editora Senac São Paulo, 2019.  
13 VICTORINO, Valério I. P. Luz e poder na dramática conquista do meio natural: a privatização dos rios paulistanos e a 
reflexividade socioambiental. (tese doutorado). São Paulo: Departamento de 
Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas FFLCH, 2002, pp. 42-53. 
14  ORTIGARA, Yuri Vilas Boas. Cartografia, plantas e projetos históricos de obras hidráulicas no Arquivo Público do 
Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. p.101 
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pois era o de maior volume o ponto de adução estava 90 metros acima do ponto mais alto 

da Avenida Paulista. 

 

 
Figura 1. Mapa Hidrográfico  realizado  por  Theodoro Sampaio, com  o carimbo da 

Repartição de Água e Esgoto 

 

Em 1900, o Dr. Antônio Cândido Rodrigues, secretário da Agricultura, desapropriou 

o território 10.800 hectares referente a Bacia do Ribeirão Cotia, acima da Cachoeira Pedro 

Beicht, a partir de anteprojeto realizado por Theodoro Sampaio, chefe da Repartição de Água 

e Esgotos da Capital.   A desapropriação das terras era referente a toda área da bacia 

hidrográfica formada pelas cabeceiras do Rio Cotia, localizadas acima da Cachoeira das 

Graças e visava à proteção do manancial.  

Nos  relatórios  do RAE elaborados  para  a Secretária  da  Agricultura e  do 

Comércio, encontramos as  relações dos  moradores no vale  do Rio Cotia acima da cachoeira 

Pedro Beicht (rio acima e  rio abaixo), do Vale do rio  Capivary (começando  pelos terrenos  

do Sr. Pedro Beicht), são Camargos, Ribeiros, Pires, Soares, Felix, Rosas, Moraes, Gonçalves 

proprietários de terras  que  alocavam as  suas  terras para  os  outros  sitiantes menores 

(meeiros), esses por sua  vez não são mencionados  no documento.  
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E por fim no mesmo relatório o Engenheiro Theodoro Sampaio concluía que as 

terras não eram de grande valor e com o objetivo de diminuir os gastos públicos deveriam 

ser consideradas como de utilidade pública pelo Estado. 

A narrativa de memória do Sr. Jurandyr Diniz antigo trabalhador e morador da Vila 

DAE, esclarece o que aconteceu a esses pequenos agricultores (meeiros/sitiantes), ao mesmo 

tempo que traz a memória do trabalho, dos tempos da construção da Barragem e da Represa 

Pedro Beicht, e sobre a origem desses operários. Algumas das narrativas desses trabalhadores 

e moradores da Vila do DAE, são reminiscências que passaram de uma geração para a outra, 

eles não estavam lá, mas ouviram dizer.  Como descreve a narrativa de memória do Sr. 

Jurandyr Diniz. 
 

Mas o que aconteceu com esses moradores? Muitos vieram para cá receber, dizem que eles 

receberam dinheiro, ...  Não sei! E compraram terras pra cá, outros foram embora e muitos 

ficaram por aqui. E muitos deles se tornaram funcionários da Companhia que estava 

construindo as barragens.... Inclusive, meu avô era Português, minha avó tinha pensão 

nessa Barragem Pedro Beicht.(08:03) 

Entrevistadora: Essa pensão que tem aqui… 

Sr. Jurandir: Não, não essa pensão daqui!  A pensão lá improvisada por esses moradores, 

eles contavam como que era feito o trabalho: não tinha máquina, maquinário, era feito 

tudo com carroça, tinha uns que tinha 30/40 carroças, outro tinha 80 carroças movido, 

puxado por burros e cavalos, é o trabalho que eles faziam na barragem, na preparação e 

construção da barragem, é o que eles falavam. Esse tempo que minha vó falava da pensão, 

várias pessoas davam pensão para os trabalhadores. (08:43) 

Oh! E grande quantidade de trabalhadores naquele tempo, eles falavam, a maioria era 

portugueses, foi logo depois da abolição da escravatura, Portugueses, Italianos, Espanhóis 

e muitos dos sitiantes, trabalharam lá .... ah, e ex escravos também, filhos de ex escravos 

trabalhavam lá. Isso o que eu sabia da História, mais ou menos da construção da barragem. 

Depois da minha história ainda, já vem do tempo meu aqui de criança. (09:19) 

 

Alessandro Portelli ao defender a credibilidade das fontes orais, defende que a 

distância cronológica pode ser compensada com um envolvimento pessoal mais íntimo. E 

esclarece: “A importância do testemunho oral, pode se situar não em sua aderência ao fato, 

mas de preferência em seu afastamento dele, como imaginação simbolismo e desejo de 

emergir.”15 Benjamin ao argumentar sobre o papel do Narrador  nos  ensina: 
 

O narrador figura entre mestres e sábios... Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida 

(uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a  experiência  

alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer. O 

seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira.16 

 

  A História Oral tem uma grande importância neste trabalho, desde o contato prévio 

com os entrevistados, a realização das entrevistas, sua transcrição e a problematização e 

interpretação para sua utilização como método de trabalho. Por consideramos a utilização 

dos depoimentos desses antigos moradores entorno da Reserva Florestal do Morro Grande 

 
15 PORTELLI, Alessandro et al. O que faz a história oral diferente. Projeto História: Revista do Programa de estudos pós-
graduados de História, v. 14, 1997. 
16 BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obras de Nicolai  Leskov. Obras escolhidas, v. 1, p. 222-232, 
2012.p.221 



423 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

como uma das fontes de pesquisa, a intenção não é a de simplesmente contrapor os fatos a 

memória, mas o de utilizar o material dos depoimentos, como nos ensina Portelli de que “o 

material bruto da história oral não consiste apenas em declarações factuais, mas é a expressão 

e representação de cultura, e, portanto inclui não só narrativas literais, mas também as 

dimensões da memória, ideologia e desejos inconscientes.”17 

E “a primeira coisa que torna a história Oral diferente, portanto, é que ela nos conta 

menos sobre eventos e muito mais sobre significados.”18 

Por fim, em 1910 a proposta de utilização das águas do Rio Tietê para o abastecimento 

público foi descartada.  

A Estação de Tratamento do Sistema Alto Cotia, como ficou denominada, foi 

construída, em duas etapas a primeira foi a construção da barragem para o represamento da 

Cachoeira Nossa Senhora da Graça, iniciada em 1914 e inaugurada em 1918. 
 

A construção da estação de tratamento, cuja inauguração se deu em janeiro de 1918, foi 

executada durante a grande guerra, Não pode a Repartição de Aguas, por esse motivo, 

adquirir nos paizes extrangeiros uma installação dotada do apparelhamento moderno da 

época. Teve assim que enfrentar o problema, cuja solução urgente lhe era imposta, 

lançando mão dos escassos recursos locaes.19 

  

 Em 1920 foram iniciadas as obras para a segunda etapa do Sistema Alto Cotia, em 

1925, a cidade de São Paulo passa pelo que ficou conhecido como uma das maiores estiagem 

já vivida na Capital, assim, em 1927 foram iniciadas as obras da barragem Pedro Beicht, 

concluídas em 1933, sendo formado um lago artificial, denominado Reservatório Pedro 

Beicht, com capacidade de armazenamento de 15 milhões de metros cúbicos de água.20   

O DAE era responsável pela fiscalização da Estação de Tratamento de Água - (ETA) 

- Alto Cotia, como ficou denominado e pelo Núcleo Residencial que era composto pela 

Igreja, Grêmio, Clube, Escola, Posto de Enfermagem, Campo de Futebol, praça (pátio) e as 

52 residências, esse conjunto de estruturas e edificações denominamos Vila  Operária do 

DAE. 

 

 
17 PORTELLI, Alessandro et al. O que faz a história oral diferente. Projeto História: Revista do Programa de estudos pós-
graduados de História, v. 14, 1997. 
18 Idem. 
19 CUNHA, Álvaro. “Inauguração da nova instalação para o tratamento das águas do Cotia”. In: Revista DAE, n. 3, out. de 
1937, p. 301. 
20 WHITAKER, Plínio P. “Abastecimento de água da cidade de São Paulo – sua solução”. In: Revista DAE, n. 17, nov. de 
1946, p. 11. 
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Compreendemos que tanto a utilização dos mananciais do Morro Grande para  

abastecimento da  cidade  de São Paulo  como  proposta de  solução  para a crise  que o setor  

passava naquele momento  como a  construção da Vila operária do DAE  é o resultado dos 

debates realizados  por  médicos  e  engenheiros  sobre a questão  sanitarista  naquele  

momento. 

 Theodoro Sampaio  como  engenheiro  sanitário na  Diretoria de  Higiene, 

responsável  pelo Relatório da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações Operárias e 

Cortiços no Distrito de Santa Efigênia, participou das  discussões para a  formulação do 

primeiro Código Sanitário do Estado de  São Paulo de  1894, que  “consolidou  um conjunto 

de procedimentos relativos à organização do espaço urbano ( arruamento e praças), à 

construção de  Habitações e de edifícios e a  saúde dos moradores da  cidade.”21  

O  Código  Sanitário de  1894 no capítulo “Habitações das Classes Pobres”, 

estabelecia  todo  um conjunto de  normas  sobre o padrão arquitetônico de  tais  casas que 

“deve ser terminantemente proibida a construção de cortiços, convindo que a municipalidade 

providencie para que desapareçam”; “não devem ser toleradas as grandes casas subdivididas, 

que servem de domicílio a grande número de indivíduos”; “as casas para habitações das 

classes pobres deverão ser construídas em grupos de quatro a seis no máximo”22. Logo em 

seguida, o Código Sanitário estabelecia a construção de Vilas Operárias “fora da aglomeração 

urbana. 

 
21 RIBEIRO, Maria Alice Rosa. O engenheiro e o inquérito: as habitações operárias no Distrito de Santa Ifigênia, São Paulo, 
1893. Cadernos de História da Ciência, v. 11, n. 2, 2015. 
22 Código Sanitário do Estado de São Paulo, 1894 apud: Bonduki, 1982, 89. IN: FREITAS, Maria Luiza de. O lar 
conveniente: os engenheiros e arquitetos e as inovações espaciais e tecnológicas nas habitações populares de São Paulo 
(1916-1931). 2005. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 
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  Por sua vez, Maria Luiza Freitas argumenta que “foram muito escassas as  iniciativas  

do poder  público de São Paulo no que se refere a construção de Vilas  Operárias  de 1916 a 

1931, apenas  na década de  30  que tal prática se consolidaria  no Brasil.  

As primeiras edificações  da Vila como os barracões que eram utilizados para 

armazenar ferramentas de trabalho foram feitos utilizando-se zinco e as primeiras casas de 

sapê. Com o tempo e a chegada da eletricidade, as construções foram se modificando e 

melhores edificações foram sendo utilizadas tanto para a Escola, que tinha outro nome na 

época, quanto para as residências dos funcionários: engenheiros, administradores e 

operários.23 

Acreditamos que a vila era o sistema panóptico descrito por Foucault24. Havia regras 

estritas não apenas em relação ao trabalho, mas também em relação ao lazer. Controlava-se 

quem entrava e quem saia da vila, os bailes e as sessões de cinemas realizadas no Grêmio dos 

Trabalhadores eram organizados pelos Administradores e a edificação do Grêmio fica em 

um plano inferior, sob as vistas do engenheiro-chefe. O Clube e o campo de Futebol, 

somente aos finais de semana. 

Os trabalhadores desfrutavam de benefícios que não recebiam em outros lugares, 

como moradia, educação e lazer. Mas ao mesmo tempo, ficaram confinados ao lugar, com a 

sua mobilidade tolhida, até mesmo pela localização, mais ao mesmo tempo porque era do 

interesse da empresa fixar o trabalhador - o que já não era corresponde à situação atual. 

   As décadas de 30 e 40 do século XX, devido ao crescimento urbano e às restrições 

comerciais e à crise no abastecimento de produtos petrolíferos impostas pela Segunda Guerra 

Mundial, grande parte das florestas do município de Cotia foram derrubadas para o 

estabelecimento do cultivo, principalmente de batatas e de retirada de madeira. A área onde 

hoje se encontra a RFMG era ocupada por pequenos sitiantes que praticavam culturas 

agrícolas em meio às matas e capoeiras. Neste período ocorreu também a construção da 

Estrada de Ferro Sorocabana – Ligação Ferroviária Mairinque-Santos (1927-1937), que corta 

a parte sul da RFMG, facilitando o escoamento do carvão. 

Em 1954, por meio da Lei 2627 de 20/01/54 o governo do Estado de São Paulo 

criou o Departamento de Águas e Esgotos (DAE) substituindo a Repartição de Águas e 

Esgotos. A Repartição apesar do volume de obras executadas e de sua gigante expansão ainda 

possuía limitações de cunho administrativo e defeitos operacionais.  

Em 1979, a Lei Estadual nº 1.949, de 04 de abril, levou a interrupção das atividades 

agropastoris, o que possibilitou a criação da Reserva Florestal do Morro Grande, com o 

intuito de preservar a fauna, a flora e ainda de proteger os mananciais, tendo em vista que 

também se situa na reserva o Sistema Produtor do Alto-Cotia, administrado pela SABESP e 

responsável por fornecer água a cerca de 500.000 habitantes em cinco municípios. Dada a 

importância da região, que abrange uma área de cerca de 10.870 ha, foi tombada em 1981, 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, 

CONDEPHAAT, órgão da Secretaria de Estado da Cultura, e incorporado à Reserva da 

 
23 MIKLÓS. Johanna Levy de Wolinsk. Caderno Ressignificação do Espaço para uma Nova Aprendizagem. Trabalho de 
Graduação desenvolvido no curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade. 2016. 
24FOUCAULT, M. A microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.  
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Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, reconhecida pela Unesco como Patrimônio 

Natural da Humanidade em 1994. 

Vale dizer  que  o tombamento do patrimônio paisagístico no Estado de São Paulo 

se insere no contexto de ampliação do conceito de patrimônio como também do pioneirismo 

do Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico e Turístico 

(Condephaat), ao inserir o patrimônio natural em sua prática de preservação, estabelecendo 

restrições a intensa degradação ambiental sofrida nessas áreas naturais, na época coordenado 

pelo professor Aziz Ab´Saber representante do Departamento de Geografia da  

Universidade de São Paulo. 

Importante destacar que esses processos de tombamento partem de demandas   

oriundas de manifestações da sociedade civil organizada, o que não foi diferente no caso do 

processo de tombamento da Reserva Florestal do Morro Grande (1978- 1981), e se 

configurou como solução emergencial perante a ameaça de desmatamento de parte de sua 

área para a construção do Aeroporto Metropolitano de  São Paulo, proposto durante o 

governo de Paulo Egydio Martins no período de 1975 à 1978. 

Para além da importância do patrimônio natural selecionado pelo CONDEPHAAT 

no caso da Reserva Florestal do Morro Grande, a memória dessa comunidade não tem sido 

objeto das pesquisas historiográficas. Ao contrário, o que verificamos no levantamento 

realizado para a elaboração do projeto de pesquisa e com as saídas a campo para a realização 

das entrevistas é a pouca valorização da história, da memória e do patrimônio cultural dessa 

comunidade. 

Com o objetivo de atender ao “desejo de memória” dessa comunidade e em oposição 

a outros projetos de usos  que foram elaborados para região e com a compreensão de que a 

produção e gestão deste patrimônio devem ser feitas com a participação de sua comunidade 

por meio do seu envolvimento e da valorização de sua memória e dos seus saberes locais, 

propomos a realização de um inventário participativo, instrumento da educação patrimonial 

no qual as comunidades assumem, em primeira pessoa, a identificação, a seleção e o registro 

das referências culturais mais significativas para suas memórias e histórias sociais. Com a 

intenção de fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes metodológicas para um projeto 

de musealização do território que contemple a valorização e a instrumentalização da 

comunidade ao propiciar condições para reverter o quadro atual de subutilização do 

patrimônio cultural da região. 

É com base na nova museologia e por meio de suas próprias narrativas de memórias 

que pretendemos envolver a comunidade, ao realizar um inventário participativo, processo 

no qual as comunidades assumem, em primeira pessoa, a identificação, a seleção e o registro 

das referências culturais mais significativas para suas memórias e histórias sociais.  

Em outras palavras, como afirma Sancho Querol (2013) refere-se à necessidade de 

equiparar a um mesmo nível, especialistas e comunidade no processo de construção de 

significados e de reconhecimento da identidade patrimonial dos nossos bens culturais. 
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Ao escolhermos os antigos moradores da Vila DAE e suas memórias, levamos em 

conta serem os velhos “a fonte de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o passado se 

conserva e o presente se prepara”.25   

Utilizamos a história oral como procedimento metodológico, o que possibilita 

compreender as experiências pessoais, impressões particulares, ou seja, a “recuperação do 

vivido conforme concebido por quem viveu.”26     

A utilização das narrativas de memória desses antigos moradores e trabalhadores da 

Vila do DAE como uma das fontes de pesquisa, não é a de simplesmente contrapor os fatos 

a memória, mas o de utilizar o material dos depoimentos segundo a perspectiva de que “o 

material bruto da História oral não consiste apenas em declarações factuais, mas é a expressão 

e  representação de cultura, e, portanto, inclui não só narrativas literais, mas também as 

dimensões da memória, ideologia e desejos inconscientes.” 27 

E “a primeira coisa que torna a história Oral diferente, portanto, é que ela nos conta 

menos sobre eventos e muito mais sobre significados.” 28 

Com o objetivo de pensar o conceito de memória, utilizaremos o conceito central da obra 

de Maurice Halbwachs de “memória coletiva”. Como Halbwachs, analisa a memória individual que 

existe sempre a partir de uma memória coletiva, posto que todas as lembranças são constituídas no 

interior do grupo.  E, em relação ao contexto físico, Halbwachs destaca que ele é uma realidade 

que dura, assim, não há um grupo ou um gênero de atividade coletiva que não tenha nenhuma 

relação com o lugar, com o espaço.”29. A memória narrada por esses antigos moradores e 

trabalhadores da Vila DAE, não se ateve a uma cronologia específica dos acontecimentos, mas nos 

oferece pontos de referências espaciais, como a própria Reserva Florestal do Morro Grande, o 

campo de futebol do Esporte Clube Cachoeira da  Graça, a Associação dos  Trabalhadores com 

as sessões de cinema, as festas e bailes  de carnaval, a Escola Estadual Professor José Barreto  antiga 

Escola Mista Cachoeira  Nossa  Senhora das  Graças, como a  Igreja  com  suas  procissões e festas 

religiosas e o pátio (praça) local de encontro dos  trabalhadores  nos seus  horários  de folga, são 

pontos de  referência que estruturam a nossa memória e a inserem na coletividade a que 

pertencemos, como disse  Halbawchs, ou dito de  outra maneira “A memória pendura-se em 

lugares, como a História em acontecimentos.” 30   

As primeiras conversas com esses “velhos” moradores e trabalhadores da Vila DAE 

foram referentes sobre a elaboração do inventário participativo e principalmente no que 

tange a diferenciação entre pesquisa histórica com o uso de fontes orais, imagéticas e o 

inventário propriamente dito. 

Em paralelo, a elaboração do Inventário participamos do Edital da premiação do 

Concurso “Benedito Pereira de Castro -‘Seu’ Dito da Congada” por meio da Secretaria de 

Esportes, Cultura e Lazer do Município de Cotia, de acordo com a Lei Federal de Emergência 

 
25   CHAUÍ, M. S. Os trabalhos de memória. Apresentação. IN: BOSI, E. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, 
São Paulo. Companhia das Letras, p.18, 1994. 
26 ALBERTI, V. Ouvir e contar: textos em História oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. P.42 
27 PORTELLI, A. As peculiaridades da História Oral. Oficina de História, n.12, 1981. p. 99.   
28 Idem  
29 HALBWACHS, M. Memória Coletiva, São Paulo: Centauro, 2004. p. 53. 
30 NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista Projeto História. São Paulo, n. 10, dez.1993. p.13. 



428 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

Cultural Aldir Blanc, o qual fomos contemplados para a realização do documentário “Desejo 

de Memória” – A História e a Memória da Vila DAE e da RFMG.  

O documentário é o resultado das reflexões dos debates gerados pelo curso de 

formação de Criação de Núcleos do Museu da Pessoa, para a reaplicação da Tecnologia 

Social da Memória com a comunidade do Morro Grande. Nesse momento, estamos 

realizando a decupagem, das entrevistas individuais dos integrantes “mais velhos” da 

comunidade, conjuntamente com a escrita do roteiro do documentário.  

A roda foi formada por 12 moradores, mais velhos (70 a 85 anos) e mais jovens. 

Todos tiveram a oportunidade de compartilhar com riqueza de detalhes e emoção, suas 

memórias e vivências no território.  

Durante as narrativas, ficou muito presente a saudade do tempo antigo, do modo de vida, 

da maneira como se estabeleciam as relações com a professora, colegas e os namoros.  Como 

também o desejo de preservação e divulgação das memórias e Histórias da Vila do DAE e da 

RFMG 

Cada história que era contada se conectava a uma lembrança do outro, às vezes o 

impulso interrompia a fala do outro, porque não queriam esquecer de nada, não queriam 

deixar passar uma só lembrança.  

A expectativa sobre o documentário é enorme, pela comunidade, pois como 

comentaram, poderiam mostrar para os netos como era um “tempo bom aquele para se viver 

no Morro Grande”, sem dizer que “meu neto vai saber melhor sobre a minha história” 

Agora neste momento em que os moradores mais antigos e boa parte da comunidade 

já se encontra vacinada, estamos retomando as nossas ações  presencialmente,  todos de  

máscara e  mantendo o distanciamento  social. 

Entre as ações desse segundo semestre a interlocução entre os responsáveis pela 

preservação da Reserva Florestal do Morro Grande e da Vila Operária do DAE 

(SABESP/PREFEITURA DE COTIA) era uma demanda urgente, o que se estabeleceu  por 

meio das duas  rodas  de  conversa, onde  os moradores  apresentaram as dificuldades e 

propostas de soluções  e  um planejamento  coletivo  do bairro do Morro  Grande. 

E neste momento como proposta da Associação do Bairro do Morro Grande 

estamos organizando a I Caminhada da Primavera, ação com o objetivo de chamar atenção  

dos  órgãos públicos e  da SABESP  sobre a  necessidade  de  preservação tanto da  Vila dos  

Trabalhadores  do DAE como  da própria   Reserva Florestal do Morro  Grande. 
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INTRODUÇÃO 

 

As reflexões aqui apresentadas foram elaboradas a partir de uma experiência em 

pesquisa urbana que vem sendo construída há 13 anos a partir do desenvolvimento de 

trabalhos de pesquisa e extensão na cidade de São João del-Rei - MG.  Membro, desde 2008, 

do Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental (NINJA), grupo de pesquisa e extensão 

registrado no Diretório do Grupo de Pesquisas do CNPq e vinculado ao Departamento de 

Ciências Sociais (DECIS) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)1, pude ao 

longo dos anos vivenciar diferentes práticas de abordagem metodológica e busca por fontes 

em pesquisas urbanas. 

Durantes meus anos iniciais de pesquisadora estive também inserida em projetos de 

extensão comunitária que tinham como objetivo assessorar movimentos sociais urbanos, 

principalmente associações de moradores, na busca por melhorias de infraestruturas, serviços 

e equipamentos urbanos. Nesse período pude conhecer as áreas periféricas mais longínquas 

da cidade, os diferentes níveis de precariedade urbana que coexistem no território e os 

personagens que compõem o cenário da cidade: os moradores mais antigos de cada bairro, 

líderes comunitários, vereadores e gestores municipais.  

Esse primeiro contato com o trabalho de campo permitiu um reconhecimento das 

distintas realidades urbanas e dos processos sociais e políticos que correm na cidade. A 

relação mais próxima com os moradores, a participação em reuniões de associações de 

moradores e a escuta dos relatos possibilitaram a percepção dos sentidos que a materialidade, 

a precariedade da vida urbana, assumem para os indivíduos, famílias ou coletivos de amigos 

e vizinhos. Foi a partir dessa inserção no campo e da observação atenta que me foi possível 

começar a apreender sobre a complexidade da questão urbana e, para além do referencial 

teórico, constatar a necessidade de aproximação com os interlocutores, agentes do urbano 

com diferentes motivações, práticas e impressões sobre a realidade. 

Agora, à frente de uma pesquisa de doutorado sobre a produção de periferias 

urbanas, venho tomando também como objeto de reflexão os caminhos e interesses que se 

 
1 O Núcleo de Investigações em Justiça Ambiental (NINJA), coordenado pelo Prof. Dr. Eder Jurandir Carneiro, é um 
grupo de pesquisa e extensão que, realiza, desde 2004, atividades orientadas pelas seguintes diretrizes: 1) Investigar 
processos de construção e apropriação territorial e ambiental, com ênfase na formação de periferias urbanas e no papel 
desempenhado pelos conflitos ambientais entre atores situados em posições sociais que determinam assimetrias de poder 
econômico, político e simbólico; 2) Realizar atividades de extensão universitária, assessoria, educação popular e pesquisa 
junto a movimentos sociais e classes populares urbanas, notadamente os que tenham como objetivo desenvolver 
reflexões/transformações sobre os processos e mecanismos de reprodução das desigualdades ambientais e territoriais 
urbanas. 
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agregam e justificam as escolhas teóricas e metodológicas assumidas nas investigações com 

que estive e estou envolvida.  

Na busca por empreender uma pesquisa que permita, a partir de estudos de caso, 

construir interpretações não apenas focalizadas no cenário local, mas que sejam comparativas 

e abrangentes acerca da realidade urbana brasileira, vimos adotando uma perspectiva teórica 

que leve também em conta os aspectos estruturais e históricos da formação urbana brasileira. 

Desse modo, as formulações sobre a dinâmica de formação das periferias urbanas de São 

João del-Rei são construídas, também, a partir da elucidação de aspectos estruturais do 

modelo de desenvolvimento nacional, embasadas em teorias, dados e estatísticas. 

Para se alcançar esse propósito de pesquisa, se faz necessário romper com os limites 

da extrema especificação, muitas vezes adotada pela academia, e sem constrangimentos 

buscar construir estudos abrangentes que visem dar conta da interrelação entre aspectos 

estruturais e particulares, da complexidade que envolve os inúmeros processos que correm 

nas cidades e os diferentes agentes que se somam na construção do espaço urbano.  

 

REFLEXÕES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE OS CAMINHOS DA PESQUISA 

URBANA NO BRASIL 

 

O surgimento da “cidade enquanto questão” nas ciências sociais brasileiras ocorre no 

final dos anos 1960 e, em grande medida, acompanhando o debate promovido no mesmo 

período pela produção de neomarxistas franceses, com ênfase nas figuras de Castells e 

Lefebvre. Para esses sociólogos franceses, os fenômenos urbanos não poderiam ser vistos 

como autônomos e isoladamente explicativos, mas sim como parte de uma estrutura mais 

ampla, em que convergiam exigências econômicas, arranjos políticos e atores sociais. 

As sociólogas e sociólogos brasileiros das décadas de 1960 e 1970 fizeram do tema 

da pobreza e da marginalidade seu foco de atenção. A partir de pesquisas pioneiras, como as 

de Machado da Silva (1971), Oliveira (1972) e Kowarick (1979), tornou-se possível 

demonstrar que a reprodução do padrão de desigualdade se tratava menos de um problema 

de integração social e mais de uma questão estrutural. “Estabelecia-se, então, uma ruptura 

com as concepções anteriores sobre migração e marginalidade, e trazia-se à tona o papel 

desempenhado por formas não capitalistas de produção na acumulação do capital” 

(VALLADARES e FREIRE-MEDEIROS, 2002, p. 66).  

Pesquisadores brasileiros vão, nesse primeiro momento, buscar uma análise do 

urbano articulada com as condições de vida da classe trabalhadora e examinar a 

funcionalidade do então modelo de expansão urbana para o desenvolvimento capitalista das 

cidades. Francisco de Oliveira, em seu ensaio “Crítica à razão dualista”, de 1972, vai apontar 

que a forma aparentemente anárquica do crescimento urbano responde, em verdade, aos 

imperativos da acumulação capitalista, de modo que práticas supostamente de sobrevivência, 

ou desarticuladas dos propósitos da acumulação, serviam ao barateamento da reprodução da 

força de trabalho, possibilitando o desenvolvimento do modelo de expansão capitalista, que 

tinha uma das bases de seu dinamismo na intensa exploração dessa força de trabalho. 
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Assim, buscando compreender, principalmente, os modos como o capital subjugava 

a força de trabalho e como a lógica da expansão urbana negava aos cidadãos o acesso aos 

bens de consumo coletivos, proliferavam estudos que apostariam em um conjunto cruzado 

de temas, entre os quais, classes e conflito social, contradições urbanas e Estado, exploração 

e espoliação urbana, autoconstrução e periferização urbana etc. (TELLES, 2010). 

A noção de periferia passou, nesse momento, a ganhar força analítica no campo das 

ciências sociais no Brasil por meio de estudos que enfatizavam as condições de vida da classe 

trabalhadora nas metrópoles. O espaço urbano privilegiado seria, em São Paulo, o da 

periferia, tendo a autoconstrução como elemento-chave de análise, principalmente a partir 

de trabalhos como os de Lúcio Kowarick (1979), Ermínia Maricato (1979) e Raquel Rolnick 

e Nabil Bonduki (1979). Enquanto isso, no Rio de Janeiro dava-se ênfase às dinâmicas que 

culminavam na proliferação de favelas, com trabalhos como os de Machado da Silva (1971), 

Perlman (1977) e Leeds e Leeds (1978). 

Quando os primeiros estudos sobre as periferias começaram a ser desenvolvidos, 

buscava-se produzir uma interpretação para um fenômeno de urbanização recém-

inaugurado. Apreender os sentidos do movimento capitalista de produção das cidades 

figurava como uma meta inadiável aos que se esforçavam não apenas para compreender a 

conjuntura social e político-econômica, mas também projetar um modelo de 

desenvolvimento para o país. Não obstante essas pesquisas iniciais tratarem de um recorte 

espacial específico, qual seja, a periferização nas duas maiores metrópoles brasileiras, São 

Paulo e Rio de Janeiro, seus expoentes foram chamados a reconhecer as características 

próprias de cada localidade, informados sobre um suposto protagonismo de um viés teórico 

estruturalista e, até mesmo, normativo em seus trabalhos. 

No decorrer da década de 1980, a contribuição da sociologia para os estudos urbanos 

no Brasil aparece muito vinculada à conjuntura sócio-política, marcada pelos efeitos da 

abertura democrática, da crise econômica na produção e por um projeto de modernidade. 

Ainda apresentando um número significativo de trabalhos com as temáticas de habitação e 

pobreza, a grande novidade desse período será o destaque aos movimentos sociais urbanos. 

As lutas por acesso à cidadania assumem um sentido mais amplo, de modo que, se antes as 

mobilizações sociais eram usualmente encaradas como respostas à crise econômica, a partir 

desse momento surge a necessidade de entender os movimentos sociais também em suas 

dimensões cultural e política. A ênfase, até então dada à estrutura nos estudos urbanos, passa 

a ser substituída por uma abordagem sociocultural. (VALLADARES E FREIRE-

MEDEIROS, 2002). 

Cortado (2018) aponta que, a partir dos anos 1990, os estudos clássicos sobre a 

cidade, que tinham muito em conta os aspectos estruturais do desenvolvimento urbano no 

Brasil e envolviam o tríptico periferia-loteamento-autoconstrução, começaram a perder 

espaço na agenda dos estudos urbanos, tanto do lado da sociologia quanto da antropologia. 

O foco na correlação entre a distância social e a distância geográfica, com investimento no 

entendimento dos processos históricos e econômicos que engendravam o movimento da 

urbanização foi, gradativamente, sendo substituído por uma ampla gama de estudos culturais 
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e comportamentais que envolveu uma forte produção de etnografias urbanas no campo da 

antropologia. 

Para Kowarick (2000), as investigações nas ciências sociais sobre a questão urbana na 

América Latina e no Brasil deixaram de avançar nos anos 1980, na medida em que se 

adotavam modelos interpretativos pouco “calibrados” para compreender os processos 

urbanos que aqui experimentávamos. Os estudos urbanos apoiados, inicialmente, em uma 

perspectiva teórica francesa, de caráter macroestrutural e formulada para decifrar o 

capitalismo monopolista de Estado dos países centrais – ao passo que não realizaram uma 

renovação conceitual que permitisse uma aproximação com processos e transformações 

vivenciados nas nossas cidades -, perderam força de análise, sendo substituídos por um viés 

interpretativo apoiado nas microdinâmicas da sociedade civil, na fragmentação do poder e 

numa suposta potência revolucionária dos atos cotidianos e parciais. 

A consistência analítica dos estudos urbanos no Brasil, enquanto campo de pesquisa 

nascente, se deu, em grande medida, pelo plano no qual se apoiava, que fazia da cidade um 

ponto de condensação de um conjunto de questões que atravessavam a experiência urbana 

e que se orientavam, também, por um projeto não apenas de cidade, mas de nação. 

Com o assentamento da globalização, da financeirização da economia e da revolução 

tecnológica, os horizontes de uma modernidade pautada em uma cidadania ampliada se 

reduziram. Essa questão foi lançada em debate por Schwarz, que questiona, “como pensar o 

país se o aspecto da modernização que nos coube, assim como a outros, for o desmanche 

ora em curso, fora e dentro de nós?” (SCHWARZ, 1993, p.156). 

Assim, com a transformação do modo de acumulação capitalista e a consequente 

reestruturação urbana, o espaço referencial sobre o qual se apoiavam os debates sobre a 

cidade - tanto o espaço urbano concreto, quanto o espaço de referências conceituais - se 

transformou fortemente, deixando ao campo dos estudos urbanos o desafio de projetar suas 

observações e análises sob novos parâmetros.  
 

O que antes foi dito e escrito sobre a cidade e seus problemas, a “questão urbana”, parece 

ter sido esvaziado de sua capacidade descritiva e potência crítica em um mundo que fez 

revirar de alto a baixo o solo social das questões então em debate (TELLES, 2010, p. 65). 

 

Telles (2010) reforça que a principal dificuldade que tem se colocado aos 

pesquisadores do urbano tem sido, exatamente, discernir sobre os acontecimentos do tempo 

presente e as linhas de força que os atravessam. A impetuosidade das transformações dissipa 

os esforços de trabalho sobre a experiência social do passado, ao mesmo tempo em que a 

imprevisibilidade e aleatoriedade dos fatos coloca os horizontes de possíveis dentro das 

circunstancias imperativas do mercado, de modo que o presente aparece capturado pelas 

urgências do momento e a gestão do cotidiano se configura como única prática disponível. 

Em um cenário em que o campo político se encontra limitado pelo presente imediato, 

sem abertura para outros possíveis, também o espaço da crítica se esvai. Esse deslocamento 

observado na esfera teórica da construção da cidade, muito pautado pela desarticulação do 

plano de referência anterior - que definia a direção das perguntas e entregava intensidade 

crítica e polêmica aos debates - ocorre menos porque há um esvaziamento conceitual, e mais 
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pela necessidade pouco nutrida de se buscar novos agenciamentos e polos de gravitação das 

questões (TELLES, 2010).   

Naturalmente, os estudos urbanos do nosso tempo envolvem um campo de 

observação e análise diferente e mais complexo do que o cenário a partir do qual os trabalhos 

pioneiros foram projetados. Os pilares de organização da vida social nas cidades foram 

reconfigurados com o passar dos anos, os universos familiar, do trabalho, da mobilização 

comunitária, da política, da sociabilidade e da violência se transformaram. Se a partir dos 

anos 1960 se intensifica a formação de periferias urbanas como resultado, principalmente, 

do êxodo rural e da necessidade da expansão capitalista das cidades para absorver o crescente 

contingente de trabalhadores pauperizados, na atualidade as periferias já não se consolidam 

mais pela dinâmica da migração intensa, apesar de continuarem se constituindo como espaço 

possível de reprodução da população pobre e cumprindo a função de “fronteira de expansão 

para o capital”, nos termos de Mautner (1999).   

Desse modo, inspirados pela perspectiva teórica clássica sobre a questão urbana, 

buscamos trabalhar com uma noção de “periferia” que leve em conta os componentes 

geográfico e social, um arranjo conceitual que se norteia pelo reconhecimento dos processos 

de produção e reestruturação capitalista do espaço e das transformações nas dinâmicas que 

pautam as bases de organização social da vida popular. Considerando, naturalmente, que o 

empreendimento de uma análise acerca de periferias urbanas requer um trabalho de 

especificação do objeto, tratando-se, no nosso caso, da caracterização de processos de 

reprodução de periferias em uma “cidade média”. 

Com a consolidação e avanço do modelo de acumulação capitalista nas cidades, as 

reconfigurações na divisão social do trabalho e na organização socioespacial do urbano 

alcançaram todo o território. Preservando características e dinâmicas locais, o crescimento 

das cidades para as periferias é algo perceptível em todos os munícipios brasileiros 

predominantemente urbanos. Para além das fronteiras dos grandes centros urbanos, a 

periferização generalizou-se enquanto modelo de urbanização, de modo que pequenas e 

médias cidades também passaram a vivenciar processos análogos aos ocorridos nas 

metrópoles, ainda que com anos, ou décadas, de atraso. 

 

A PESQUISA URBANA EM CIDADES MÉDIAS 

 

Acompanhando as frentes de investigação que se constituíram acerca do tema das 

“cidades médias”, pudemos perceber que a produção analítica sobre a questão pouco se 

dedicou à construção de um conhecimento que abarcasse, de maneira relacionada, os 

processos micro e macroeconômicos que envolvem a formação das periferias nesses “tipos” 

de cidades e a experiência social realizada por seus moradores. O desenvolvimento de 

pesquisas no campo das “cidades médias” tem seguido as vertentes teórico-metodológicas 

construídas a partir das experiências das metrópoles brasileiras. Com falhas nos rearranjos 

metodológicos e, por vezes, distanciamento com as especificidades dos processos urbanos 

locais, têm sido produzidas pesquisas que, muitas vezes, apresentam lacunas em suas 

interpretações.  
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Na medida em que as principais referências teóricas em estudos urbanos no Brasil se 

pautam em processos que correm nos grandes centros, para se construir um estudo de 

realidades não metropolitanas é necessário, muitas vezes, fazer uso de instrumentos analíticos 

não apurados para configuração urbana em questão. Desse modo, calibrar o uso das noções 

e categorias, reconhecendo as inconsistências que a tentativa de transposição mecânica de 

conceitos pode produzir, é fundamental. Sem dúvida, o volume populacional e a 

complexidade dos processos que se somam nas grandes cidades justificam o investimento 

das pesquisas. Entretanto, entendemos que a diversidade urbana brasileira demanda a 

também a construção de instrumentos de interpretação que busquem considerar as realidades 

múltiplas, estudos que abordem outras experiências e realizações do urbano para além dos 

parâmetros definidos para as metrópoles. 

Naturalmente, se faz necessário reconhecer as singularidades de cada configuração 

urbana e a impraticabilidade em adotar categorizações pautadas em padrões distintos da 

realidade do objeto de estudo, há que se considerar, por exemplo, que na cidade de São Paulo 

muitos bairros representam em dimensão espacial e populacional, funções e grau de 

complexidade que se equiparam a todo conjunto urbano de um município de médio porte 

como São João del-Rei. Ressaltem-se, ainda, as diferenças existentes no acesso às 

informações relativas a cada localidade. Devido a diversidade de pesquisas e políticas 

públicas, as metrópoles tendem a possuir uma sistematização mais elaborada de informações 

acerca dos bairros, porções da cidade e entornos; em contrapartida, o município de São João 

del-Rei possui pouco conhecimento específico referente a cada bairro, o material que temos 

disponível é resultado, principalmente, de trabalho de campo próprio, com suas limitações 

de execução e apropriação. Desse modo, é a partir do material empírico e dos dados 

primários e secundários disponíveis que buscamos sustentar as hipóteses e análises.  

Considerando, ainda, que processos econômicos e políticos se espacializam por meio 

do estabelecimento de redes de cidades, parece razoável preconizar que a identificação e 

análise das distintas fórmulas de acumulação de capital construídas a partir de realidades 

urbanas diversas, e a elucidação das interligações e hierarquias existentes entre elas, são 

fundamentais para a compreensão do desenvolvimento urbano no Brasil. 

Santos (1979), ao desenvolver o tema dos dois circuitos da economia urbana, indica 

que as cidades dos países subdesenvolvidos não funcionam como um bloco homogêneo, 

mas, ao contrário, constituem um aglomerado complexo de práticas diferenciadas, envolvido 

pela existência de dois subsistemas, dois circuitos econômicos, o superior e o inferior:  
 

Um dos dois circuitos é o resultado direto da modernização tecnológica. Consiste nas 

atividades criadas em função dos progressos tecnológicos e das pessoas que se beneficiam 

deles. O outro é igualmente um resultado da mesma modernização, mas um resultado 

indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam parcialmente, ou não se 

beneficiam dos progressos técnicos recentes e das atividades a eles ligadas (Idem, p. 29). 

 

O “circuito superior” é constituído pelos bancos, comércio e indústrias de 

exportação moderna; já o “circuito inferior” é constituído por formas de fabricação de 

material “não-capital intensivo” e pelo comércio não moderno (SANTOS, 1979). De acordo 
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com o autor, a principal diferença entre as atividades dos dois circuitos está na tecnologia e 

organização que empregam. A tecnologia do “circuito superior” é importada e de alto nível, 

enquanto a do “circuito inferior” é local, ou localmente adaptada (idem, p.33). As atividades 

do “circuito superior” contam com amparo do financiamento público e “as atividades 

realizadas localmente vão se integrar numa outra cidade de nível superior, no país, ou no 

exterior” (idem, p. 37).  

Apesar do antagonismo aparente entre as situações de desenvolvimento apresentadas 

pelos dois modelos de circuito, e de o “circuito inferior” estabelecer uma relação de 

dependência em relação ao superior, não há dualismo entre ambos: “os dois circuitos têm a 

mesma origem, o mesmo conjunto de causas e estão interligados” (idem, p.43). Do mesmo 

modo, a oposição entre tradição e inovação, entre primitivo e moderno parece ter sido 

superada. “Na realidade, o que se chamava há três décadas o ‘tradicional’, deixou de sê-lo no 

momento em que toda a vida da sociedade foi subvertida pelos elementos revolucionários, 

como a revolução do consumo” (LACOSTE, 1966, p. 66 apud SANTOS, 1979, p. 41).  

Oliveira (2003) realiza uma crítica à razão dualista que apontava que o 

desenvolvimento capitalista do Brasil, enquanto país periférico, comportava a existência de 

setores “modernos” e “atrasados” da economia e que os últimos deveriam ser superados. 

Para ele trata-se, em realidade, de uma coexistência entre esses setores, de uma necessidade 

combinada de desenvolvimento. Oliveira nota que a originalidade do nosso desenvolvimento 

consistiria em que “a expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas 

no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo” (2003, p. 60). 

O autor sustenta que o processo de crescimento das cidades se insere no modo de 

acumulação global próprio da expansão do capitalismo no Brasil. A anarquia do crescimento 

urbano e a adoção de práticas que podem ser classificadas como “acumulação primitiva” 

(idem, p.59), como a autoconstrução de moradias - que se caracteriza como trabalho não 

pago e se reflete na redução do custo da reprodução da força de trabalho para o capital –, 

são elementos constitutivos de uma dinâmica urbana que não é somente desigual, mas 

combinada.  Oliveira (2003) desenvolve uma construção analítica da urbanização por 

expansão das periferias que permite figurar as relações entre o “arcaico” e o “moderno”, 

revelando a correspondência entre a permanência de práticas tradicionais e não mercantis e 

a superexploração da força de trabalho nas cidades. 

Santos (1979) e Oliveira (2003) discorrem, cada qual a partir de seus parâmetros, 

sobre as especificidades da acumulação capitalista no Brasil e sua correlação com o 

desenvolvimento das cidades.  As indicações acerca da relação que se estabelece entre 

dinâmica de acumulação de capital, a partir da modernização tecnológica e da financeirização, 

e o desenvolvimento das cidades brasileiras levam a crer que as cidades de vários “tamanhos” 

– metrópoles, cidades grandes, médias e pequenas - e as práticas desenvolvidas a partir das 

diferentes realidades, não existem isoladamente, mas formam um aglomerado complexo e 

interdependente. De modo que processos econômicos e políticos de ampla escala se realizam 

por meio do estabelecimento funcional de redes de cidades, das “divisões de trabalho” que 

entre elas se estabelecem.  
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Essa dinâmica articula entre si as cidades e regiões e as transformações específicas 

que elas vivem. Acredita-se, assim, que estudar a questão urbana no brasil requer, 

necessariamente, investigar as distintas “cidades”, suas relações com os macroprocessos 

econômicos e políticos e seus modos de desenvolvimento e expansão urbana.  

 

PRÁTICAS DE PESQUISA E PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Como já indicado, as escolhas teóricas para a construção da investigação partiram 

dos estudos clássicos sobre a questão urbana no Brasil e de análises pautadas por um viés 

estrutural e materialista histórico (entre eles, Kowarick, 1979; Maricato, 1982; Mautner, 1999; 

Oliveira, 2003; Santos, 1979; Telles, 2010). Para dar suporte à construção de um quadro 

analítico que abarque as práticas cotidianas dos moradores e os sentidos que atribuem à 

precariedade da vida urbana buscou-se trabalhos que contemplassem também o componente 

da subjetividade (Kowarick, 2000; Telles, 2006 etc.). 

Como proposta metodológica, a prática do trabalho de campo vem indicando duas 

frentes de pesquisa empírica, quais sejam, a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Para esse 

trabalho, o enfoque se deu pelo tratamento de fontes secundárias ou pela elaboração de 

fontes primárias realizadas, no nosso caso, mediante pesquisas nos bancos de dados já 

existentes e construção de informações próprias, a partir da formulação e aplicação de survey 

domiciliar nos locais selecionados para o estudo. A perspectiva qualitativa ficou por conta de 

pesquisa documental (relatórios finais de pesquisas e artigos científicos produzidos pelo 

NINJA, atas das associações de moradores dos bairros estudados, notícias jornalísticas, 

documentários e sites oficiais da prefeitura municipal e governos estadual e federal) e 

observação em campo: visitas aos bairros; participação de reuniões das associações de 

moradores; promoção de encontros/entrevistas semiestruturadas com interlocutores, 

moradores e, na medida do possível, suas famílias.  

Esses dois tipos de procedimentos metodológicos são não apenas complementares, 

mas necessários para o escopo da pesquisa. O objetivo consiste em construir um quadro que 

integre aspectos estruturais da dinâmica de formação urbana brasileira, demonstrando de que 

maneira o desenvolvimento e reestruturação capitalista nas cidades ocorre, também, por 

meio da formação continuada de periferias. Esse quadro deve destacar os elementos 

específicos da realidade local, associando, ainda, uma análise das perspectivas dos moradores 

em relação à experiência da vida urbana e suas práticas cotidianas de apropriação e 

construção do urbano. Por isso, entendemos que a base empírica precisaria oferecer 

informações que contemplem os diferentes objetos de estudo relacionados. 

A escolha dos bairros e a opção pela metodologia empregada nessa pesquisa não 

ocorreram de forma aleatória, são resultado da prática de pesquisa e estão vinculadas ao 

trabalho coletivo desenvolvido desde o ano de 2004 no âmbito do NINJA. Dado que não 

seria viável realizar uma pesquisa em profundidade em todos os bairros de periferia de São 

João del-Rei, optou-se por recorrer ao material produzido e disponibilizado pelo 

NINJA/UFSJ e escolher entre as localidades já trabalhadas as que apresentavam trajetórias 

que abrangem pontos considerados relevantes e necessários para a construção de uma análise 
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sobre o urbano e que apontassem para as especificidades locais. Para que os objetivos da 

pesquisa pudessem ser alcançados - quais sejam, analisar os movimentos que conduzem o 

processo de formação de bairros periféricos, as funções urbanas que tais bairros assumem e 

as relações que se estabelecem entre os diferentes agentes nesse percurso - buscou-se 

assegurar uma amostra que fosse significativa, que representasse as diferentes situações 

periféricas observadas ao longo dos últimos 16 anos de trabalho do NINJA nos bairros de 

periferia de São João del-Rei. 

A seleção dos bairros se deu, portanto, no sentido de contemplar alguns cenários: 

bairros periféricos de formação mais antiga (no início da década de 1960) e bairros de 

povoamento mais recente; bairros com diferentes tipos de ocupação (aforamento de terrenos 

da prefeitura, construção de habitações populares por mutirão e loteamentos irregulares); 

bairros próximos ao centro da cidade  e bairros distantes do centro;  bairros que atraem 

população excedente de outros bairros urbanos e bairros de forte atração de moradores 

vindos de área rurais; bairros cuja função urbana aparentemente foi se modificando ao longo 

do tempo; periferias com infraestruturas urbanas mais consolidadas e bairros cujos 

equipamentos e serviços urbanos ainda estão em processo de implementação; bairros já 

saturados, sem lotes vagos e bairros ainda em processo de ocupação e que constituem frente 

de expansão do município; bairros formalizados diante do poder público municipal, cujos 

moradores têm escritura da casa e bairros não formalizados. 

Não obstante a seleção dos bairros tenha partido de uma perspectiva analítica, cabe 

ressaltar que também a proximidade com os moradores e o histórico de trabalho 

desenvolvido nos bairros constituíram fatores relevantes para essa escolha. O acúmulo 

proporcionado pelo tempo de trabalho com periferias urbanas no terreno permite 

reconhecer que a possibilidade de construção de uma relação de confiança com os 

interlocutores e o estabelecimento de um vínculo de troca agem ampliando o acesso às 

histórias, proporcionando ao pesquisador maior acesso ao latente, ao que se manifesta no 

decurso do cotidiano. 

Desse modo, para a realização do estudo de caso, foram escolhidos dois pares de 

bairros/loteamentos contíguos. São eles os bairros São Dimas e Cidade Nova e Vila Brasil e 

Novo Bonfim. No que diz respeito ao par São Dimas/Cidade Nova, trata-se de bairros 

vizinhos, com trajetórias de formação distintas, cujos moradores no compartilhamento de 

situações de vulnerabilidade vieram, ao longo dos anos, estabelecendo uma relação de ajuda 

mútua em determinadas circunstâncias. O bairro São Dimas é uma periferia tradicional da 

cidade, com início de povoamento no começo da década de 1960, é emblemático o trabalho 

de mobilização comunitária realizado por seus moradores. Já bairro Cidade Nova se formou, 

no início dos anos 1990, a partir de um loteamento irregular de uma gleba rural adjacente ao 

bairro São Dimas. A dupla Vila Brasil e Novo Bonfim consiste em dois loteamentos que, 

apesar de identificados cada um por um nome, formam na prática um único conglomerado 

urbano. Possuí, também, um histórico de mobilização comunitária e faz limite com a zona 

rural e com a rodovia MG-365, localizando-se em uma das fronteiras urbanas da cidade que 

vem se tornando alvo de interesse de agentes locais de acumulação e especulação imobiliária.  
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É necessário pensar, aqui, sobre a diferenciação entre loteamento e bairro na situação 

particular de São João del-Rei. De maneira generalizada, a expansão periférica nas cidades 

brasileiras se realiza, principalmente, por meio da transformação de espaços remotos em 

loteamentos habitacionais irregulares. Esses loteamentos, por não atenderem à legislação 

urbanística municipal de uso e ordenamento do solo e não contarem com infraestrutura 

urbana adequada demandam pouco investimento dos empreendedores, o que possibilita 

apresentarem baixo custo e se tornarem, portanto, acessíveis à população pauperizada. 

Nos casos das escolhas feitas para essa pesquisa, os loteamentos em questão foram 

executados nas fronteiras urbanas da cidade e não estavam inseridos em nenhum bairro. 

Com o passar do tempo, com a efetiva ocupação, implementação de equipamentos urbanos 

e, principalmente, com o acúmulo de trabalho dos moradores, esses loteamentos foram 

adquirindo qualidades de um bairro urbano, o que nos permite identificá-los como tal nessa 

pesquisa. 

Como já apontado anteriormente, os bairros periféricos selecionados para aqui serem 

analisados são objeto de estudos do NINJA/UFSJ de longa data. Os trabalhos de pesquisa 

e extensão desenvolvidos pelo Núcleo com as duplas São Dimas e Cidade Nova e Vila Brasil 

e Novo Bonfim iniciaram-se em 2004 e 2005, respectivamente. Essas atividades deram 

origem a uma significativa produção científica, contendo relatórios finais de projetos de 

pesquisa e extensão, artigos publicados em periódicos, capítulos de livros, trabalhos 

publicados em anais de eventos científicos e uma dissertação de mestrado2. Em geral, esses 

textos trazem análises parciais dos dados e informações produzidos e versam sobre o 

processo de formação desses bairros periféricos. 

 Além do material publicado, os arquivos do NINJA contêm um material empírico 

“bruto”, um banco de dados e informações que permanece não completamente explorado. São 

transcrições de entrevistas semiestruturadas realizadas junto a lideranças comunitárias e planilhas 

com dados referentes a pesquisas de survey, questionários domiciliares aplicados nos bairros e que 

objetivam a caracterização da situação socioeconômica das famílias, sua trajetória de migração e 

avaliações sobre as condições ambientais e de infraestrutura urbana da localidade. 

Desse modo, posta a possibilidade de examinar o material já disponível, a escolha da 

metodologia da pesquisa tinha também como tarefa possibilitar uma análise comparativa e 

diacrônica acerca da formação de cada um dos bairros, as funções urbanas que assumem e, 

também, refletir sobre de que forma esses aspectos podem estar condicionados por 

processos de escala municipal ou mais ampla.  

A etapa quantitativa da pesquisa foi realizada a partir de um esforço combinado que 

envolveu o desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica3 e o desdobramento da tese 

 
2 PEREIRA, Vivian P. Conflitos urbanos e estratégias cotidianas de resistência: o processo de formação de um bairro 
periférico. 2015. 114 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 
3 Como resultado dessa pesquisa de survey foram produzidos, pelo Núcleo, três relatórios finais de Iniciação científica, duas 
no âmbito do projeto “Construção de periferias urbanas em São João del-Rei – MG: o caso dos bairros São Dimas e Cidade 
Nova” e uma pelo projeto adaptado “Acesso à terra urbana e à habitação em periferias urbanas de São João del-Rei – MG: 
o caso dos bairros São Dimas e Cidade Nova”. Devido à pandemia do Covid-19, a aplicação dos questionários nos bairros 
nos bairros Vila Brasil e Novo Bonfim foi suspensa e retomada apenas no final do ano de 2020, o que impossibilitou o 
desenvolvimento da análise para esses bairros dentro dos prazos previstos pelos projetos. 
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em questão. Entre julho de 2019 e dezembro de 2020, o NINJA/UFSJ promoveu reuniões 

periódicas, de formação e orientação coletiva, voltadas para a construção, aplicação e análise 

dessa pesquisa de survey. Tratou-se de um trabalho intenso, que demandou empenho e 

comprometimento de toda a equipe, contando com a participação de cinco estudantes de 

graduação dos cursos de psicologia e geografia, membros do Núcleo. 

Naturalmente, o Núcleo tem agendas e interesses de pesquisa que não se reduzem ao 

objetivo circunscrito no desenvolvimento da presente tese, e promover esse trabalho em 

parceria foi uma estratégia para compartilhar conhecimento e somar ganhos. A experiência 

acumulada ao longo dos anos como membro do NINJA-UFSJ, atuando desde a graduação 

em projetos de pesquisa e extensão e também durante o mestrado, traz indicações muito 

consistentes de que esse formato de trabalho compartilhado, em grupo, é substancial para 

processo de produção científica. A possibilidade de pensar os processos que envolvem as 

periferias em diálogo com outros estudantes, o trabalho de campo coletivo, a elaboração 

conjunta do survey e o compartilhamento de análises foram elementos impulsionadores do 

trabalho científico que é, no doutorado, muitas vezes desafiador e solitário. 

O questionário domiciliar aplicado nos bairros contém 41 questões, que abordam 

diversos aspectos, tais como as condições de habitabilidade das casas (revestimento externo 

da casa, número de moradores por cômodo, número de famílias por casa, número de casas 

por lote); a identificação do local de origem dos cônjuges; mobilidade espacial das famílias 

(quando a família se mudou para o bairro; de que bairro proveio, há quanto tempo mora no 

atual domicílio, os motivos e razões da mudança para o bairro; se a família deseja se mudar 

do bairro e por quais razões, se a família tinha/tem parentes no bairro e/ou em outros bairros 

próximos); as formas por meio das quais as famílias lograram acesso à terra e aos imóveis em 

que residem (se o terreno foi comprado, aforado, tomado emprestado ou ganho; se o imóvel 

foi erguido por autoconstrução ou por profissionais pagos ou se é alugado, se o lote e o 

imóvel já estão pagos); a inserção da família no mundo do trabalho (idade, sexo, escolaridade, 

ocupação, profissão, vínculo empregatício e renda de cada um dos trabalhadores residentes 

no domicílio); a inserção das famílias em ações coletivas, mobilizações comunitárias e 

movimentos sociais (conhecimento e tipo de participação nas mobilizações e instituições); 

avaliação da oferta de serviços e equipamentos urbanos. 

Uma vez definido o questionário e com a equipe orientada, foi realizada uma 

aplicação teste em residências de cada um dos bairros. Essa é uma fase essencial à pesquisa 

de survey, é a partir dessa aplicação piloto que as arestas da pesquisa são ajustadas. Com o 

teste é possível averiguar se o instrumento está adequado para o objetivo da pesquisa, ou 

seja, se a ordem das perguntas permite fluidez, se todos os pontos de exploração pré-

definidos estão contemplados, que questões funcionam melhor e quais geraram dúvidas 

entres os respondentes, qual a estimativa média de tempo de aplicação do questionário etc. 

“Essa fase é fundamental não só para dar mais confiança aos aplicadores, mas principalmente 

para aperfeiçoar o instrumento” (PARANHOS et.al, 2014, p. 14).  Após a aplicação teste, 

algumas questões do questionário foram reformuladas, até que se obtivéssemos uma versão 

final. 
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Na sequência, definimos as amostras de residências a serem pesquisadas. Para isso, 

primeiramente contamos in loco o número de residências em cada bairro, atentando para as 

casas em construção e para o fato de haver casos em que existe mais de uma residência por 

lote. O tamanho de cada amostra levou em consideração a margem de erro e o nível de 

confiança desejáveis, assim como os recursos de tempo e força de trabalho de que 

dispúnhamos. No bairro São Dimas, encontramos um universo de 195 residências e 

definimos a amostra com 88 residências, o que nos deu uma margem de erro amostral de 

cerca de 5% e um nível de confiança de 90%. Já no Cidade Nova, identificamos 97 residências 

e estipulamos a amostra com 41 residências, dando uma margem de erro amostral de 8% e 

um nível de confiança de 90%.  Nos bairros Vila Brasil e Novo Bonfim foram contabilizadas 

233 residências e aplicados 84 questionários, indicando nível de confiança de 90% e 7% de 

margem de erro.  

Além disso, durante a aplicação dos questionários, cuidamos para que as amostras 

fossem também espacialmente representativas, isto é, que a aplicação se realizasse da forma 

mais uniforme possível pelos territórios em estudo e de acordo com a porcentagem de 

residências incluídas na amostra de cada local. 

Os dados dos questionários aplicados foram transcritos para uma planilha do software 

de análises estatísticas SPSS. Após a transcrição, essa planilha foi cuidadosamente revisada à 

procura de inconsistências, erros de digitação, lacunas etc. e foram feitas as correções 

necessárias. 

O objetivo do trabalho consistiu, portanto, em atualizar os dados relativos aos bairros 

selecionados e promover análises complementares e originais acerca do processo de 

construção de periferias urbanas em São João del-Rei. Os questionários domiciliares 

aplicados na ocasião da pesquisa realizada nos anos de 2005 e 2006 não são os mesmos que 

foram empregados em 2019. O survey elaborado para a pesquisa mais recente traz mudanças 

que são consistentes com o movimento natural da pesquisa científica que é viva, cujos 

interesses se transformam acompanhando, também, as mudanças que ocorrem na vida social.  

O trabalho de análise comparativa entre os dados das diferentes pesquisas de survey 

se deu, portanto, ciente da necessidade de observação atenta, tendo em vista que se tratam 

de amostras distintas. Os surveys aplicados em 2005 e 2006 contemplaram o universo total de 

moradias dos bairros; já as pesquisas realizadas em 2019 ocorreram a partir de uma amostra 

representativa, alcançada segundo cálculo do nível de confiança e taxa de erro amostral 

desejáveis. Desse modo, todos os apontamentos e hipóteses foram pensados a partir de 

parâmetros passíveis de analogia. 

Já a pesquisa qualitativa foi empreendida por meio da análise documental e da 

observação em campo por meio da participação em reuniões e encontros realizados entre os 

moradores e, principalmente, da realização de entrevistas semiestruturadas, individuais e 

familiares, com lideranças locais, membros e ex-membros das associações de moradores, 

assim como moradores mais antigos que pudessem relatar sobre o processo de construção 

dos bairros, as lutas empreendidas e as mudanças ocorridas. O método utilizado para a 

escolha dos entrevistados partiu do contato com personagens já conhecidos em cada bairro 

e a construção de uma rede de indicações a partir de cada entrevista.  
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A leitura do material disponibilizado pelo NINJA (artigos científicos e relatórios de 

pesquisa) e a pesquisa em outras fontes documentais (jornais, sites e documentários) foi uma 

etapa essencial do processo de pesquisa. Esse levantamento proporcionou a elaboração de 

um cenário de possíveis, tornado viável por meio da aproximação com o histórico de 

construção dos bairros, a trajetória de ações coletivas e os principais atores atuantes. 

O propósito de entrevistar não apenas um representante da família, mas de 

promover, também, encontros familiares para refletir sobre as experiências familiares e as 

questões urbanas e políticas que envolvem o bairro e a cidade partiu do interesse em montar 

um quadro analítico reflexivo sobre o modo como a dinâmica familiar é também organizada 

pela materialidade da vida urbana e percebida pelos diferentes membros. O que se pretende 

é realizar uma análise sobre o urbano que integre as práticas cotidianas, processos 

domésticos, decisões e estratégias que são calculadas a partir de cada núcleo familiar e se 

somam na construção das periferias urbanas.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os membros disponíveis das 

famílias. Em alguns casos foram entrevistados mãe e filha; mãe, pai e filha; somente a mãe; 

somente o pai etc. O objetivo era acessar em maior profundidade as informações sobre a 

trajetória de vida dos integrantes da família, sobre a dinâmica familiar, seus percursos de 

migração, os processos que envolveram a construção da casa, a relação com os vizinhos e 

demais moradores do bairro, seus caminhos ocupacionais e o envolvimento familiar nas 

ações coletivas e atividades comunitárias. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. O processo de transcrição, apesar 

de custoso, não foi terceirizado. Quando a própria autora ou autor realiza todas as etapas da 

pesquisa, desfruta da oportunidade de se apropriar integralmente do material. O 

desenvolvimento da metodologia - a aproximação com os interlocutores, a seleção dos 

entrevistados e a preparação para a entrevista e elaboração das perguntas - não se finaliza 

com a efetivação do encontro. A escuta atenta dos áudios e sua transcrição também 

compõem uma fase do método, é nesse estágio que se processam as primeiras categorizações, 

Nele, também, a pesquisadora, ou pesquisador, pode se autoavaliar, refletir sobre sua 

conduta, seus acertos e falhas.  Executar a transcrição da entrevista logo após a sua realização 

e antes da próxima entrevista marcada favorece a atenção plena para cada caso. Durante a 

transcrição, não raro despontam lembranças de pensamentos e questionamentos que 

surgiram no momento da conversa, impressões sobre a família ou sobre a temática discutida, 

pontos que podem ser relevantes para a construção da análise e para o desenvolvimento das 

demais entrevistas.  

Quando temos a oportunidade de acompanhar a trajetória de bairros urbanos 

periféricos, podemos observar que as transformações que se materializam nesses territórios 

se dão principalmente por mudanças e adequações empreendidas pelos próprios moradores, 

pela adoção de estratégias individuais e familiares de apropriação do espaço e manutenção 

da vida nas cidades. O conhecimento sobre a história de algumas famílias dos bairros, o 

contato mais frequente e a consequente afeição com determinados moradores nos permite 

reconhecer as linhas que entrecruzam as trajetórias individuais e familiares, as permanências 

e transformações geracionais e os processos locais de continuidades e mudanças urbanas. 
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Como bem ressalta Vera Telles (2006), as dobraduras da vida desses sujeitos se entrelaçam e 

se confundem com as da vida social, os fios que tecem a trama social também passam pelas 

histórias familiares e experiências individuais. 

A concepção metodológica para essa empreitada envolve, portanto, a construção de 

parâmetros descritivos a partir das trajetórias de indivíduos e suas famílias, seus 

deslocamentos espaciais, agenciamentos comunitários, percursos ocupacionais, as 

configurações familiares, ou seja, as práticas cotidianas adotadas individual e familiarmente 

que se configuram como condição, contingência e criatividade envolvidas no percurso de 

vida desses personagens urbanos. 

A análise das histórias de vida, das trajetórias individuais e familiares dos moradores 

das periferias urbanas aparece aqui como uma possibilidade de se examinar empiricamente 

os territórios urbanos, buscando as conexões que articulam os campos de práticas, a natureza 

das vinculações, os atores que assumem as mediações, ou seja, os inúmeros agenciamentos 

da vida cotidiana que operam no espaço urbano como condensação de atividades diversas. 

As formas de moradia e sua localização no tecido urbano, as escolhas e possibilidades 

ocupacionais, as articulações comunitárias, os arranjos que estabelecem e espacializam redes 

de apoio e de parentelas, os tipos de negociações travadas com representantes do Estado 

etc., para além dos indicadores de maior ou menor precariedade urbana, 
 

traduzem tempos coletivos e trajetórias urbanas, representam a consolidação ou rupturas 

de redes sociais e teias de solidariedade e interagem com dinâmicas familiares e formas de 

composição da vida doméstica, tudo isso convergindo na construção de uma topografia da 

cidade que não corresponde ao seu mapa físico (TELLES, 2006, p. 75).  

 

Apontar para o elemento da subjetividade aparece também como um mecanismo 

para pensar as práticas de mobilização comunitária, as estratégias coletivas e familiares 

acionadas pelos moradores no percurso de construção e manutenção de seus espaços de 

reprodução, sejam eles públicos ou privados.   

As condições materiais objetivas a que estão circunscritos os moradores das periferias 

urbanas, quais sejam, a pauperização, a exploração do trabalho e a espoliação, são, sem 

dúvida, matérias-primas que alimentam as ações dos grupos sociais. No entanto, é preciso 

reconhecer que “entre as contradições imperantes e as lutas propriamente ditas há todo um 

processo de produção de experiencias que não está, de antemão, tecido nas teias das 

determinações estruturais” (KOWARICK, 2000, p. 69). 

Buscar nas práticas cotidianas os significados que os imperativos estruturais assumem 

para os diferentes sujeitos e o quanto de conflito de classe existe no sentido das lutas 

cotidianas, sejam elas coletivas ou familiares, consiste na adoção de um método de apreensão 

das lutas urbanas que parte do reconhecimento acerca de seu caráter muitas vezes pontual e 

descontínuo, de seu constante fluxo e refluxo e de sua aparente falta de coerência. 

A partir das trajetórias de vida dos moradores, da descoberta do singular e do comum 

no cotidiano das famílias que compartilham a experiência de vida nas periferias urbanas, 

buscou-se identificar práticas isoladas de resistência que, coletivamente, se transformam em 

um processo de produção de experiências que alimentam as lutas urbanas. 
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Desse modo, buscou-se eleger parâmetros metodológicos que possibilitassem 

trabalhar a cidade por uma perspectiva que atenta aos processos estruturantes e identifica os 

inúmeros agenciamentos da vida cotidiana que operam no espaço urbano, reconhecendo que 

os fios que tecem a trama social passam também pelas histórias familiares e experiências 

individuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredito que o trabalho realizado não se caracteriza como uma etnografia urbana. 

Digo isso para preservar essa abordagem metodológica que, muitas vezes, é banalizada no 

uso corrente (FELTRAN, 2005). Ainda que o método empregado tenha se pautado, também, 

por alguns dos princípios do modo etnográfico de construção de conhecimento, buscando 

captar os significados das experiências urbanas para os sujeitos estudados, realizando 

observação em campo e entrevistas em profundidade, não se propôs uma “descrição densa”, 

ou uma perspectiva “de perto e de dentro”, nos termos de Magnani (2009).  

Os trabalhos científicos que demandam colaboração popular precisam ser 

desenvolvidos de maneira cuidadosa e estratégica. Colocar-se presente nos bairros, conversar 

com os moradores e presenciar minimamente o cotidiano e as dificuldades é essencial ao 

processo. É necessário um esforço genuíno e constante para a construção de uma relação de 

confiança e, também, possibilitar à população dimensionar os alcances e limites dos 

respectivos papéis da Universidade Pública e da ciência. O pesquisador precisa buscar 

promover uma troca de conhecimentos que seja significativa também para os seus 

interlocutores. Esse diálogo varia, a depender das circunstâncias, podendo ser efetivado, por 

exemplo, pela assessoria a movimentos sociais, pela facilitação de uma aproximação dos 

interlocutores em relação aos espaços da Universidade, pela elaboração conjunta de cursos 

de formação, pela organização de eventos populares etc. Nesse sentido, o NINJA/UFSJ 

sempre buscou mesclar atividades de pesquisa e extensão no trabalho com as periferias 

urbanas da cidade e movimentos sociais. 

Entre os anos de 2004 e 2014, o NINJA desenvolveu o programa de Extensão 

“Cidadania e Justiça Ambiental: ações de mobilização comunitária em São João del-Rei” que 

tinha como objetivo acompanhar diferentes bairros periféricos do município e assessorar 

movimentos comunitários. No ano de 2009, em um trabalho conjunto com organizações e 

movimentos sociais do estado de Minas Gerais, o Núcleo organizou a “1º Assembleia 

Popular do Campo das Vertentes – MG”, realizada no campus Dom Bosco da UFSJ e com 

o objetivo de articular os movimentos sociais da região. Para o ano de 2020, com a finalização 

da pesquisa de survey, o Núcleo aprovou o programa de extensão “Fóruns de Movimentos 

Sociais em São João del-Rei”, que tinha como proposito realizar um levantamento das 

demandas emergentes e promover um espaço de trocas entre os movimentos sociais da 

cidade. Infelizmente o programa não pôde ser viabilizado como planejado devido à pandemia 

da Covid-19. 

A experiência aponta que esse diálogo não ocorre de maneira imediata e sem 

desconfortos. A construção de uma relação de proximidade e confiança com os 
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interlocutores é um trabalho contínuo e não deve ser considerado como um apêndice, mas 

sim como parte integrante fundamental da abordagem científica. 

Ao observar a trajetória de trabalhos do NINJA ficam evidentes duas características 

essenciais para o êxito da empreitada em pesquisas urbanas: abordagem de longo prazo e 

construção coletiva. Para conhecer as dinâmicas urbanas de um bairro, seus moradores, 

personagens populares, movimentos e demandas é necessário tempo, disposição e 

constância. Do mesmo modo, uma pesquisa em profundidade, com abordagem 

metodológica abrangente em diferentes entradas, pode requerer um empenho de grupo. 

Para além do tempo de duração da elaboração da tese, a pesquisa se beneficiou do 

tempo de trabalho pregresso desenvolvido pelo Núcleo, do caminho percorrido, das pontes 

construídas, da relação de confiança já estabelecida e do conhecimento sistematizado. 

Também o desenho metodológico se tornou praticável pela articulação de execução conjunta 

da tese e projetos de Iniciação Científica. O trabalho colaborativo oferece facilitadores 

relevantes – vide, por exemplo, a aplicação do survey: se realizada por apenas um aplicador, o 

tempo de trabalho seria, ao mínimo, quintuplicado. 

A opção pelo trabalho coletivo não anula a possibilidade de realização individual de 

um trabalho de mesma categoria. Entretanto, a experiência de trabalho com periferias 

urbanas indica o benefício do trabalho em grupo. A busca pela construção de estudos longos 

e abrangentes, que visem dar conta da complexidade que envolve os inúmeros processos que 

correm nas cidades e os diferentes agentes que se somam no espaço urbano demanda ânimo 

e determinação. Nesse sentido, a renovação pelo grupo oferece energia para a caminhada.  

A pesquisa urbana a partir de cidades médias ou pequenas é um trabalho desafiador. 

A despeito de os municípios com até 100.000 habitantes representarem 94% do total de 

municípios brasileiros, cerca de 45% da população total e 30% do PIB4, os estudos urbanos 

tendem a se concentrar nas metrópoles e regiões metropolitanas. Também os dados oficiais, 

produzidos pelos municípios ou governos estaduais e federal, são mais escassos para essas 

cidades. 

Na medida em que essas cidades são parte significativa do contexto urbano brasileiro 

e apresentam dinâmicas sociais e econômicas especificas e, muitas vezes, distintas das 

observadas nas metrópoles e grandes cidades, acredita-se que a pesquisa urbana nessa 

categoria demanda metodologias de pesquisa ajustadas para o seu contexto e reflexões 

elaboradas a partir de outros parâmetros que não os postos para as grandes cidades. Bonduki 

(PODCAST Urbanidades, 2021) pondera sobre a predominância de estudos urbanos 

relativos a metrópoles e grandes cidades, com a consequente exportação de teorias e métodos 

para situações urbanas não equiparáveis e os desajustes produzidos. O autor atenta, ainda, 

para a importância de estudos focalizados e bem estruturados a partir de suas realidades 

empíricas para a elaboração de políticas públicas eficientes.  

Tendo em conta o contexto atual de maior democratização no acesso às tecnologias 

de informação e a recente capilarização do ensino superior no Brasil - por meio, 

principalmente, do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

 
4 https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em 02/11/2021 

https://cidades.ibge.gov.br/
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Universidades Federais (Reuni) – parece razoável considerar que vivemos um momento 

oportuno para o desafio que aqui propomos, qual seja, o desenvolvimento de debates sobre 

as cidades brasileiras que atendam às diferentes realidades de urbano que experienciamos, a 

construção de pesquisas dialógicas e de redes de pesquisadores que contemplem estudos 

urbanos regionais e metropolitanos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Discussões sobre memória, cultura alimentar, desenvolvimento de base comunitária 

ou territorial e patrimônio cultural têm contribuído, cada vez mais, com a compreensão de 

elementos importantes para se pensar a sociedade. Nesse sentido, esperamos que este artigo 

possa ampliar os conhecimentos científicos a respeito da alimentação, pois, entendemos que 

ela está presente nas práticas sociais, remete à memórias e trajetórias vivenciadas e possui um 

valor simbólico, histórico, e, potencialmente, turístico.  

Para perceber melhor estas questões e seus universos semânticos,  o artigo se propõe 

ao estudo sobre um projeto de horta, na Escola Municipal Pastor Gerson Ferreira Costa, no 

município de Seropédica, na região da Baixada Fluminense, Brasil. E consiste em parte 

importante para a compreensão da temática de pesquisa desenvolvida a partir do mestrado 

acadêmico em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ).  

A escolha por um espaço escolar se dá, por acreditarmos que este tipo de espaço 

pode ser ambiente coletivo, participativo e representativo, privilegiado para desenvolver 

reflexões a respeito da temática de alimentação, ainda mais, por se tratar de um projeto 

desenvolvido em uma escola no interior do município de Seropédica, em que as ruralidades 

ainda estão presentes no cotidiano de seus frequentadores. Compreendemos que as 

discussões a respeito de alimentação podem potencializar reflexões interdisciplinares, 

desenvolvidas em diferentes perspectivas e por variados agentes no contexto escolar. 
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A Escola Municipal Pastor Gerson Ferreira Costa é uma escola rural que fica situada 

no bairro Boa Esperança, ela possui uma área de horta que está em processo de reativação. 

Este trabalho, por conseguinte, pretende pensar como, a partir da reativação da horta escolar, 

é possível possibilitar o desenvolvimento de uma discussão mais ampla a respeito do conceito 

de alimentação e de temas tranversais estipulados pelos parâmetros curriculares nacionais em 

1998, tais como a cultura e meio ambiente, por exemplo.  

Estimulando a construção de um pensamento cada vez mais agroecológico na escola, 

podemos perceber as relações, no universo alimentar, sob a perspectiva social e cultural 

trazida pelos alunos e funcionários da escola sobre a alimentação como parte da cultura. 

Entendemos a importância da comida enquanto referencia cultural e patrimônio, e não só 

nos lugares em que haja uma importância histórica reconhecida, como é o caso da Bahia, 

com  o aracajé, ou de Minas, com o queijo, mas também em locais periféricos e com 

características rurais, como é o caso do município de Seropédica. 

Ao defender a horta escolar como uma ferramenta de educação patrimonial, 

entendemos que essas iniciativas, de alguma forma, possibilitaram que haja um aumento do 

diálogo a respeito dos muitos aspectos da alimentação para a comunidade escolar, o que pode 

contribuir para a reflexão (sobre) e valorização das histórias cotidianas e do território, 

trazendo elementos da memória familiar e da cultura local.  

Tem sido crescente o advento de pesquisas que buscam perceber a dimensão da 

reprodução social na alimentação cotidiana (CARNEIRO e PALM, 2016),  e partir destas,  é 

possível refletir sobre padrões de sociabilidades, de distinção entre gêneros e de diferenças 

geracionais nas representações da comida em diferentes territórios. 

São muitas as possibilidades de análise de objetos que se encontram presentes nos 

possíveis modos de vida, contudo a comida possui características materiais que a distingue 

dos demais. Em regiões que possuem, na economia, expressões da atividade agrícola, a 

alimentação se constitui enquanto um meio e um modo de vida, simultaneamente 

(CARNEIRO e PALM, 2016). 

Com isso, estamos dizendo que a produção, a comercialização, o preparo e o 

consumo da comida são alguns dos elementos que norteiam a vida cotidiana no que se refere 

ao trabalho, à formação dos territórios, e estão presentes nas relações sociais, na afetividade, 

na memória e nos costumes. 

Acreditamos que a comida possui uma carga simbólica que se traduz em linguagem 

(WOORTMANN, 2013) e que os gestos rotineiros em relação às práticas alimentares 

constituem um ritualismo convivial a partir do qual é possível apreender as memórias, as 

trajetórias e a reprodução do corpo social. Por tudo isso, consideramos fundamental refletir 

sobre a alimentação no município de Seropédica, especialmente sob uma perspectiva 

sociológica que nos permita compreender os seus aspectos mais amplos e subjetivos. 

Acreditamos na importância que as memórias alimentares, nos permitem identificar 

enquanto patrimônio imaterial das regiões, e, por conseguinte, as consideramos 

fundamentais para a valorização da cultura local e agregadora turística dos lugares. 

Estamos dizendo assim, que pretendemos, com este trabalho, refletir sobre a 

importância social da comida enquanto proporcionadora de prazer, de entretenimento e de 
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memórias. Queremos perceber as dimensões simbólicas do comer enquanto metáfora da 

vida, e compreender, nas formas de alimentação, a reprodução de comportamentos sociais. 

Por conseguinte, esta reflexão visa, a partir de uma análise de uma revisão bibliográfica sobre 

o tema, e do diálogo com a comunidade escolar, compreender os gestos. Corroborando com 

Clifford Geertz (1989, p.5), entendemos gesto como “(...) uma partícula de comportamento, 

um sinal de cultura” e entendemos que estes gestos podem, pertencendo ao universo 

alimentar, contribuir com sua a teia de significações (GEERTZ, 1989, p. 4) .  

Nesse sentido,  o objetivo geral deste artigo tem a intenção de perceber as memórias 

afetivas a respeito da alimentação no cotidiano social, partindo do pressuposto de que a 

prática da horta e a experiência da referida escola pode ser uma potencializadora para a 

condução dessas reflexões. O pretendido é ampliar os horizontes de pesquisa e refletir sobre 

a comida enquanto referência cultural local dos territórios e como um potencializador 

turístico, especialmente no que se refere ao turismo de base comunitária, ou seja, o turismo 

que tem como premissa o enaltecimento das comunidades locais, suas memórias, saberes 

populares e o desenvolvimento territorial. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Durante muito tempo, a historiografia, mais tradicional, pensou a escrita da história 

a partir da prerrogativa do registro do passado. A partir de meados do século XIX, com o 

advento de novas percepções do fazer histórico e com a aproximação da história com outras 

áreas do conhecimento, surgem novas abordagens e percepções historiográficas, bem como, 

novos recortes temporais e espaciais nos estudos históricos (BARROS, 2005). Sendo assim, 

elaborações a respeito da história do tempo presente e da construção de memória social nos 

territórios e regiões vão tomando contornos.  

A história local, conforme Barros (2005), na contemporaneidade, constitui-se 

enquanto um campo teórico que pretende dar conta do estudo de determinados aspectos, 

em limites territoriais definidos, também, pelas relações socioculturais presentes neles. 

Assim, esta pesquisa se insere neste movimento, de perceber nos modos de vida, no cotidiano 

regional e nas práticas alimentares, uma construção de memória histórica. A dimensão social 

da comida e o seu papel nas relações no território aparecem como linguagem que fala de uma 

memória familiar, tal como uma memória afetiva. Partimos da premissa de que a 

representação da comida, o ato de comer e o modo de fazer concebem um código de 

sociabilidade.  

Para Klass Woortman (2006, p.32) 
 

(...) comida, é uma categoria nucleante e hábitos alimentares são textos. Quando se 

classificam alimentos, classificam-se pessoas, notadamente os gêneros homem e mulher, 

pois, se o alimento é percebido em sua relação com o corpo individual, este é uma metáfora 

do corpo social.   

 

Para Ellen Woortman (2013), o ato de comer pode possuir uma série de 

representações, é possível comer em grupos diferenciados de formas diversas, nesse sentido 
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o jantar fora com um par romântico possui um significado, enquanto que o comer um 

almoço de domingo com a família assume outro. Para a autora, a comida e o corpo se 

relacionam de forma a reproduzir um corpo social; e, assim, denotar comportamentos.  

Nesse sentido, comer pode estar em teias de significações diferentes (GERRTZ, 

1989). E, por conseguinte, os hábitos alimentares, conforme Bourdieu (1998), contribuem 

para uma análise, significativa, dos modos de vida de determinada territorialidade, como 

queremos perceber no caso estudado. 

A comida é um bom lugar para se compreender as relações e os imaginários sociais 

a partir da dinâmica histórica e cultural das sociedades. Tal como aponta Morais (2011), os 

documentos são representações sociais, fruto de um momento histórico. Desta forma, 

pensamos as receitas a partir de uma análise geertziana, como uma interpretação de 

significados, a qual revela um sistema que organiza e classifica o mundo a partir das comidas, 

memórias, pessoas, modo de saber/fazer. 

A ideia da comida aparece, também, como uma “identidade portátil” 

(WOORTAAM, 2013). Nesse sentido, essa identidade, pode se mostrar enquanto uma 

construção social, que possui raízes, constrói relações coletivas e formas de percepções de 

mundo (Cf. MINTZ, 2001, WOORTAAM, 2013 e MORAIS, 2011).  

De acordo com Reinhardt (2017), a partir da década de 80/90, do século XX, com o 

pragmatismo, a teoria da ação, com a revalorização do sujeito, começou a se constituir a 

importância das memórias, dos seus significados, das representações e das subjetividades. 

Desta forma, a história se torna mais reflexiva e mais interpretativa. Então, a comida aparece 

como uma chave de análise para se pensar sua influência nas formas de ser, sentir e agir no 

mundo. Os livros de receitas e a memória alimentar podem, nesse contexto, representar 

dimensões simbólicas de uma linguagem cultural e social. 

Construir uma horta e desenvolver um trabalho de reflexão sobre alimentação 

enquanto referência cultural, dessa forma, pode expressar uma finalidade de valorização da 

cultura regional, e, assim, contribuir com a história e o turismo local.  

Como cultura, partimos da compreensão geral de Geertz (1989), percebendo-a como 

um campo vasto, relacional e mútiplo, composto por signos e possuindo historicidade. Nesse 

sentido, e entendendo que, na atualidade, existe uma certa centralização dos espaços oficiais 

produtores de cultura; tentar enxergar cultura para além do padronizado é importante para 

perceber que é possível pensar no desenvolvimento de espaços de valorização cultural dos 

povos e territórios mesmo em regiões periféricas e suburbanas, como é a Baixada 

Fluminense. A horta escolar, no município de Seropédica, age nesse sentido, para 

proporcionar espaços de valorização dos saberes populares existentes nesta mesma 

localidade.   

Para Claudio Paulino e Marjorie Botelho (2015, p.10) 
 

Diversas pesquisas ao analisarem o percentual de equipamentos culturais nos estados e 

municípios revelam que a distribuição dos equipamentos culturais pelo país segue a lógica 

de ocupação desigual do território e expressa as suas desigualdades socioeconômicas. A 

pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a realidade estrutural de mais de 5 mil municípios 
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brasileiros identificou que municípios com menos de 50 mil habitantes possuem menos de 

quatro equipamentos culturais e que estes encontram-se normalmente localizados nas 

sedes dos municípios. A análise da existência de equipamentos culturais nos ajuda a 

entender as disparidades existentes na sociedade, demonstrando que os equipamentos 

culturais estão concentrados nas metrópoles e nas cidades, alijando, moradores de periferia, 

de bairros populares, do interior e do campo, o acesso aos bens culturais 

 

Segundo Vieira (2016, p. 11), 
 

As assimetrias, no plano do desenvolvimento econômico, geram importantes 

consequências no campo cultural. Populações que se encontram fora dos centros 

geográficos mais desenvolvidos tendem a preservar aspectos de culturas tradicionais que 

precisam ser resguardados e conciliados com projetos de desenvolvimento econômico e 

com ações eficazes para a superação da desigualdade social. Esse é um dos aspectos mais 

relevantes no debate acerca das políticas culturais nos países latino-americanos. Percebe-

se, então, que o pano de fundo da discussão é a relação entre cultura tradicional e 

modernidade. 

 

O que os autores expressam é a disparidade de recursos e aparatos culturais entre 

cidades situadas nos grandes centros urbanos, em detrimento das cidades localizadas em 

periferias e lugares marginalizados. Por conta disto, podemos dizer que é, cada vez mais, 

fundamental que possamos ter a compreensão da importância das referências culturais, como  

é a comida e sua tradicionalidade, nas regiões periféricas para a valorização do patrimônio 

cultural imaterial destas mesmas regiões. 

Como referências culturais estamos utilizando uma definição do conceito que 

contribui para a ideia de que a cultura vai além do bem cultural, ela também possui sujeitos 

para os quais esses bens fazem sentido. São os agentes culturais que conseguem interpretar 

os códigos e símbolos aos quais a cultura faz referência. De acordo com Maria Cecília 

Londres Fonseca (2006, p. 112)  
 

Quando se fala em referências culturais, se pressupõem sujeitos para os quais essas 

referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o foco 

dos bens - que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, por seu 

peso material e simbólico - para a dinâmica de atribuição de sentidos e valores. 

 

Acreditamos que a ideia de referência cultural ajuda a compreender as dimensões do 

patrimônio cultural imaterial. Conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura - Unesco (2003, p. 4) 
 

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 

que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural 

imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de 

sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.  

 

Portanto, consideramos neste artigo a importância de dialogar com os autores que 

estão pensando a alimentação a partir de uma chave de leitura que nos permite entender a 
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alimentação enquanto referência cultural e a importância dessa análise para a compreensão 

da mesma enquanto patrimônio cultural imaterial. Da mesma forma, consideramos 

fundamental refletir sobre a necessidade de pensar cultura para além dos grandes centros 

urbanos.  

De acordo com Moraes (2011, p.228), “(...) a História da Alimentação tem se 

afirmado como um campo de estudos consolidado, incorporando uma diversidade de 

enfoques possíveis e, portanto, compreendendo um arcabouço teórico e conceitual amplo”. 

Também, para Woortmann (2013, p.6) “(...) nas mais diferentes sociedades, os alimentos não 

são apenas comidos, mas também pensados; quer dizer, a comida possui um significado 

simbólico – ela expressa algo mais que os nutrientes que a compõem”. Assim, o ato de comer, 

para a história da alimentação, vai além de uma atividade para a sobrevivência, comer é um 

ato social.  

Este ato social pode ocorrer em diversas conformações e com diferentes grupos de 

indivíduos. Alimentar alguém pode ter diferentes significados, pode indicar consideração, 

prestígio e nobreza, pode significar saudades, remorso, dentre muitas outras situações.  

Nesse sentido, compreendemos alimentação como referência cultural e patrimônio 

cultural imaterial dos territórios e de seus grupos socias representativos, e concordamos com 

Moraes (2011, p. 233) que considera que “o entendimento da comida como prática cultural 

e como patrimô¬nio, como bem cultural intangível passa, portanto, pela sua percepção como 

signo, como emblema”. 

O modo de comer; quem convidamos para comer; o lugar onde comemos; como nos 

arrumamos o espaço para comer; enfim, tudo no universo da alimentação, transmite 

mensagens, e vemos na comida códigos de sociabilidade (MONTANARI, 2008). Nesse 

sentido, optamos por estudar o tema para tentar compreender melhor as relações que 

permeiam o universo da alimentação, refletindo sobre a sua importância histórica e dimensão 

social, e considerando seu caráter patrimonial para os territórios. 

Estamos, aqui, considerando os aspectos culturais presentes no ato de comer e 

acreditamos que as especificidades em relação aos hábitos alimentares agem, também, como 

marcador de diferenciação entre localidades e contribuem para a construção da identidade 

dos territórios.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A partir da revisão bibliográfica e da construção de uma pesquisa etnográfica 

(GERRTZ,1989) buscamos entender as conexões da alimentação entre o passado e o 

presente.  

Como etnografia, entendemos um campo metodológico que busca analisar 

determindas teias de significações presentes a culturas específicas. Isto, a partir de uma 

ciência interpretativa que pretende desenvolver uma descrição em profundidade.  

Para Clifford Geertz (1989, p. 4) 
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(...) praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 

levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são 

essas coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O 

que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para 

uma "descrição densa" 

 

A partir da revisão bibliográfica e da tentativa de construção de uma pesquisa 

etnográfica (GERRTZ,1989), queremos entender as conexões da alimentação entre o 

passado e o presente. 

Como etnografia entendemos um campo metodológico que busca analisar 

determinadas teias de significações presentes em culturas específicas. Isto a partir de uma 

ciência interpretativa que pretende desenvolver uma descrição em profundidade.  

Assim, diante de uma pesquisa de cunho qualitativo, buscou-se aprofundar na 

compreensão da alimentação enquanto referência cultural do território estudado em 

Seropédica.  

Separamos a pesquisa em alguns momentos de análise distintos: em um primeiro 

momento, participamos das atividades mensais de educação ambiental e de manejo de 

canteiros, que está sendo estruturado na escola. Denominamos essa participação de espaços 

coletivos de diálogo com os estudantes e com os funcionários pertencentes à comunidade 

escolar. Nesses espaços, nossa intenção é refletir a respeito dos conceitos de território e 

modos de vida, bem como alimentação e patrimônio cultural. Queremos aproveitar e 

valorizar as contribuições dos diferentes atores, compartilhar pontos de vista e perceber as 

conexões. Assim, essa convivência tem possibilitado observar a relação dos estudantes e 

demais membros da comunidade escolar com os temas da educação ambiental, bem como 

com o plantio e manejo na produção dos canteiros. Da mesma forma, tem possibilitado 

apreender os possíveis sentidos presentes nessas atividades. Com isto, queremos, em um 

segundo momento, cruzar tais percepções com a teoria de modo a relatarmos seus resultados 

de forma mais aprofundada e embasada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O município de Seropédica possui esse nome por influência da cultura de produção 

de seda, e um alimento consumido pelo bicho da seda é a folha da amoreira. Como 

Seropédica é rico em plantação de amoreiras, houve um bom estabelecimento da produção 

de seda na região na época. Nesse sentido, percebemos que além da amora estar presente na 

história do território, a mesma ainda é encontrada com bastante frequência no município 

(FROTA, COSTA, DIAS e OLIVEIRA, 2016)  e é reconhecido no brasão da cidade. 

O município de Seropédica, foi emancipado do município de Itaguaí, em 1995, e 

possui uma densidade demográfica de 275,53 hab/ km2, área territorial de 265,189 km2, 

população estimada em 83.841 habitantes, em 2021, taxa de urbanização de vias públicas de 

19,7%, o terceiro lugar no ranking estadual do índice de salário médio mensal dos 

trabalhadores formais (com apenas 18,8% da população ocupada, em 2019) e a taxa de 

escolarização na posição 56 no estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2021).  
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Hoje, apesar de mais urbanizado, com área central de comércio bem definida, o 

município ainda possui uma tradição rural com atividade agrícola baseada nos preceitos da 

agricultura familiar. Alguns alimentos são plantados tradicionalmente no município, tais 

como o aipim, o quiabo, a banana e algumas hortaliças (FROTA, COSTA, DIAS e 

OLIVEIRA, 2016). A região possui um horto florestal, uma horta municipal e algumas hortas 

escolares. 

Percebemos, ainda, que existem alguns atores, sejam eles relacionados à Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), ali situada, à Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Lazer, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, seja por iniciativas 

privadas que desenvolvem ações e projetos de educação ambiental e hortas pedagógicas no 

município. 

Identificamos, também, que os espaços da feira municipal e da feira da agricultura 

familiar da UFRRJ são espaços de sociabilidade importantes para pensar o universo cultural 

da alimentação e que a temática tem sido bem recebida pela comunidade escolar com a qual 

dialogamos. 

A Escola  Municipal Pastor Gerson Ferreira Costa atua com o ensino infantil, os anos 

iniciais e com os anos finais do ensino fundamental e com educação de jovens e adultos 

(EJA). Ela se situa no bairro Boa Esperança e é considerava oficialmente uma escola rural. 

Possui mais de 660 estudantes matriculados e 68 professores atuando na unidade, possui 

também uma profissional concursada, técnica em meio ambiente, e, com o auxílio desta, a 

escola tem sediado alguns projetos de horta escolar e educação ambiental. 

Na escola encontramos biblioteca, cozinha (com alimentação fornecida), sala de 

leitura, quadra de esportes e uma extensa área comumente destinada aos projetos de plantio 

e cultivo de hortaliças. Embora o projeto de educação embiental e horta escola descrito neste 

artigo ainda esteja se estabelecendo na escola, já conseguimos desenvolver algumas ações e 

identificar um histórico da unidade em receber projetos semelhantes, bem como perceber 

uma certa vontade da unidade escolar em possibilitar essas ações. 

Os resultados das pesquisas desenvolvidas, tanto teóricas quanto empíricas junto á 

escola revelam que existe uma tradicionalidade nas espécies que são plantadas pelas famílias 

de agricultores em Seropédica. O projeto de educação ambiental, nesse sentido, têm nos 

aproximado da comunidade escolar e tem proporcionado um espaço interativo de troca de 

conhecimentos, como se observa na imagem a seguir. 
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Figura 1: Oficina de manejo do projeto de educação ambiental desenvolvido na escola 

 
Acervo pessoal, 14 de junho de 2022. 

 

A partir dos diálogos a respeito da importância da horta escolar, temos conseguido 

identificar a presença de memórias alimentares que remetem, também, às receitas de família, 

às heranças históricas e relações sociais construídas ao longo dos anos no território.  

Estas receitas trazem memórias que possuem aspectos afetivos e estão presentes nos 

cotidianos familiares. O corpo escolar tem expressado uma certa nostalgia em recordar as 

receitas das avós e dos alimentos que, costumeiramente, são consumidos no ambiente do lar 

e nas datas comemorativas. A imagem a seguir, mostra a mesa de confraternização e 

socialização do grupo em um dos encontros realizados, bem como uma das temáticas 

alimentares discutidas. 

 

Figura2:  banquinha sobre as heranças indígenas na alimentação 

 
Acervo pessoal, 19 de abril de 2022. 
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Entendemos que existe vínculos afetivos que permeiam o preparo e a memória 

presente nos hábitos alimentares. Este trabalho através de um aprofundamento na temática 

e de um adensamento teórico, nos permitiu perceber esta mesma alimentação de forma mais 

ampla. Com isso estamos dizendo que para além da produção da comida ter uma finalidade 

comercial e de subsistência, esta também cumpre um papel de consolidação de sociabilidades 

e ressignificação dos costumes, práticas culturais e familiares (POLLAN, 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A alimentação possui muitos aspectos subjetivos que se relacionam intimamente com 

os modos de vida seropedisenses. Ou seja, é possível dizer que a Escola Municipal Pastor 

Gerson Ferreira Costa, enquanto uma escola rural, expressa uma realidade de vida social do 

seu corpo escolar que está relacionada com um certo habitus rural. E que as memórias 

alimentares mostram a utilização de alimentos comumente plantados na região, da mesma 

forma que trazem elementos presentes na memória afetiva das pessoas e na memória social 

e histórica do território.  

Concluímos este artigo afirmando a importância da temática e apontando para a 

necessidade de se avançar nos diálogos com atores locais e nas reflexões teóricas. 

Acreditamos que isto pode favorecer um amadurecimento de questões e a percepções das 

problemáticas existentes, bem como, pode, ainda, contribuir mais significativamente com as 

análises acadêmicas em relação ao assunto tratado.  

Nesse sentido é fundamental aprofundar os estudos das configurações históricas e 

sociais da alimentação. Consideramos que isto possibilita que, cada vez mais, tenhamos em 

mente a existência das referências culturais para trazer uma dimensão patrimonial da comida, 

das receitas e da cultura alimentar nos territórios.  
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INTRODUÇÃO 

 

Abordar em um breve texto todas as contribuições de Maria Isaura Pereira de 

Queiroz para as Ciências Sociais é tarefa impossível. O que pretendemos aqui é apenas 

evidenciar inicialmente alguns pontos que consideramos fundamentais por caracterizarem 

sua trajetória pautada na realização de pesquisas durante mais de cinquenta anos. 

Professora do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, sua trajetória ganhou notoriedade em virtude das 

inúmeras pesquisas que realizou e coordenou sobre problemas da realidade brasileira. 

Juntamente com um grupo de professores das Ciências Sociais, fundou o Centro de 

Estudos Rurais e Urbanos – CERU, em 1964, período da ditadura, que se tornou um centro 

reconhecido de pesquisas e de formação de novos pesquisadores, funcionando até os dias 

atuais. Por meio de Maria Isaura o CERU estabeleceu intercâmbios e convênios com 

instituições nacionais e estrangeiras, cuja lista não cabe citar aqui. Também organiza com 

regularidade um encontro anual para que pesquisadores de diferentes instituições apresentem 

e discutam suas pesquisas. 

 Em um segundo momento tomarei minha própria trajetória de pesquisa para apontar 

brevemente como foram fundamentais as orientações conceituais e metodológicas de Maria 

Isaura para o desenvolvimento de minhas pesquisas, desde a tese de doutoramento até os 

dias atuais, assim como para atuação como Diretora de Pesquisa do Centro de Estudos 

Rurais e Urbanos. 

 

A VISÃO SOCIOLÓGICA SOBRE A REALIDADE SOCIAL 

 

Tendo ingressado na Faculdade no curso de Ciências Sociais em 1946, Maria Isaura 

contou com professores estrangeiros que marcaram muito sua formação. Ela sempre 

ressaltou a importância das reflexões de Roger Bastide sobre os estudos que realizou ao longo 

dos anos, possivelmente pela forma como o professor encarava a produção do conhecimento 

nas Ciências Sociais, de forma menos rígida que aquela prevista nas Ciências Exatas. Também 

foram seus professores outros cientistas já importantes na época. 

Maria Isaura começou a escrever sobre questões sociais ainda na faculdade, e, já em 

1950, sobre “A estratificação e a mobilidade social nas comunidades agrárias do Vale do 

Paraíba, entre 1850 e 1988” (Pereira de Queiroz, 1950), utilizou romances como documentos 

em suas análises. Já aí manifestava o posicionamento que assumiu durante toda sua trajetória 
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de pesquisa: o respeito e recurso a todos os tipos de fontes possíveis e necessárias para o 

esclarecimento do problema de investigação. Em suas palavras: 
 

Seja qual for a técnica empregada, seu campo de ação para coligir os dados é constituído 

pelos documentos, que são registros da realidade em determinado momento e em 

determinado local, fornecendo informações ou servindo de provas para informações já 

obtidas. Eles se apresentam em geral sob três formas: documentos escritos; documentos 

orais; documentos iconográficos. Em qualquer dos três casos, podem eles existir na 

coletividade estudada, ou podem ser fabricados pelo pesquisador (PEREIRA DE 

QUEIROZ, 1999, p. 21). 

 

Ao longo de sua vida, publicou centenas de artigos e capítulos em obras nacionais e 

estrangeiras, geralmente baseados em estudos empíricos realizados. Para tanto, sempre levou 

em conta a necessária incorporação da literatura teórica para a investigação do problema de 

pesquisa, mas sempre como uma hipótese de trabalho a ser verificada em confronto com os 

dados da realidade observada. Esse posicionamento sempre foi por ela reiterado em cursos 

de metodologia que ministrou já em anos avançados de sua carreira. Um trecho deixa bem 

clara sua maneira de ver como o conhecimento deveria ser produzido: 
 

A proposição das questões a serem estudadas, a coleta e a análise dos dados, dependerão em grande 

parte do grau de assimilação crítica das teorias pelo pesquisador - entendendo-se por assimilação 

crítica a reflexão aprofundada do pesquisador sobre os conjuntos de abstrações que já encontra 

prontos ao iniciar o trabalho. Comparando os vários conjuntos existentes a respeito do problema 

que o interessa, adota os que lhe parecerem mais adequados aos seus propósitos e à sua própria 

visão da ciência e do mundo. Na verdade, estas últimas determinarão sempre o caminho que ele 

resolver seguir; eis porque a reflexão a respeito de sua própria posição é indispensável. Não esquecer 

que os corpus teóricos não constituem conjuntos de verdades irrefutáveis; são aceitos 

provisoriamente e sua manutenção depende da continuidade das investigações. Isto é, as 

conclusões destas são sempre comparadas com as proposições teóricas que o cientista aceitou de 

início. Se concordantes, fecha-se um círculo dos trabalhos, o que não elimina, porém, a 

possibilidade dele se abrir novamente mais tarde, por meio de outras pesquisas. Se discordantes, a 

pesquisa termina pela proposição de um novo problema que, porém, será esclarecido numa outra 

investigação. Estas observações são válidas para todos os trabalhos, quer utilizem técnicas 

qualitativas, quer se voltem para as quantitativas (PEREIRA DE QUEIROZ, 1999, p. 17). 

 

Como bem observou a pesquisadora Eva Blay, uma das fundadoras do CERU e que 

sempre acompanhou Maria Isaura:  
 

A obra de Maria Isaura ficou imune aos modismos, com coerência busca a estrutura e os 

processos sociais, usa métodos qualitativos sem desprezar os quantitativos, e incorpora a 

perspectiva marxista, as várias correntes da sociologia francesa ou weberiana, 

subordinando-se às exigências do objeto pesquisado. Ela sempre ensinou que, se 

necessário, se modificasse a teoria e se aperfeiçoassem os métodos de investigação, mas o 

paradigmático era o respeito aos fatos sociais observados. Pode-se imaginar o que esta 

posição teórica representou nos anos 6, quando quem não fosse estritamente marxista era 

desprezado pela academia, ou nos anos 60, quando quem não adotasse a análise fatorial 

não era considerado um respeitável sociólogo! Seguindo a mesma trajetória de seu mestre 

Roger Bastide, Maria Isaura tem construído uma obra que resiste ao tempo e frutifica por 

meio de seus alunos e alunas da Universidade de São Paulo, sua casa, ou das universidades 

de Paris, de Laval, no Canadá, Université des Mutants, no Senegal, e Université de Louvain-

La-Neuve, na Bélgica (BLAY, 2000, p. 40). 
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Assim, Maria Isaura apresentava uma visão “sociológica” sobre a realidade social, que 

sempre compreendia a complexidade da realidade com preocupação com a diversidade e 

desigualdade. Sua produção sobre o campesinato marcou a Sociologia Rural. Podemos 

destacar “O campesinato brasileiro”, publicado em 1973 (Pereira de Queiroz, 1973).  

A interdisciplinaridade foi outra preocupação sua, estabelecendo diálogos com a 

Literatura, a Antropologia, a História, a Geografia, a Psicologia, o Cinema, a Estatística e 

outros campos para a compreensão dos problemas sociais. Essa perspectiva sempre envolvia 

a visão diacrônica dos fatos sociais. Sua produção voltou-se para a discussão de problemas 

sociais de vários campos: educação, família, cultura, meio ambiente, questões políticas, 

populações rurais e urbanas, população negra, religião e festejos, entre outros temas.  

Em 1972, Maria Isaura salientava a importância da abordagem interdisciplinar em 

seus estudos: 
 

Em primeiro lugar, estou de pleno acordo com o Prof. Charles Wagley quando lamenta a 

divisão entre a Antropologia e a Sociologia, como se estudassem objetos dissimilares. Eu 

também, como o Prof. Wagley, não sei onde posso ser colocada, pois tanto tenho sido 

classificada de etnóloga, quanto de socióloga; não faço, porém, mais do que seguir na 

esteira de meu padrinho espiritual, que lamento tanto não estar presente aqui, o Prof. Roger 

Bastide, o qual também não é “classificável”. Nós, os “inclassificáveis”, dispomos da 

vantagem de uma variedade de perspectivas que não possuem aqueles que se especializam 

por demais em uma determinada abordagem (PEREIRA DE QUEIROZ, 1972). 

 

Um exemplo recentemente relembrado sobre como Maria Isaura atribuía 

importância ao trabalho integrado de várias áreas é a pesquisa por ela proposta sobre o 

movimento messiânico existente em Santa Brígida (BA), da qual participaram Sociologia, 

Antropologia, Psicologia, Geografia e Cinema. 

Durante a pesquisa foi realizado o documentário pela equipe de Sérgio Muniz “O 

Povo do Velho Pedro” em 1967, discutido no Encontro Nacional de Estudos Rurais e 

Urbanos em 2019. 

 O messianismo foi um dos objetos de seus estudos, tornando-se seu livro 

“Messianismo no Brasil e no mundo” conhecido e traduzido em várias línguas (Pereira de 

Queiroz, 1965). 

Do ponto de vista metodológico é possível afirmar que a contribuição de Maria 

Isaura foi reconhecida por pesquisadores de várias disciplinas, principalmente pela retomada 

da pesquisa qualitativa e dos relatos orais. 

A partir da década de 1990, de modo geral, houve mudanças paradigmáticas que 

implicaram que a produção do conhecimento fosse se afastando do chamado modelo 

“positivista”, passando a incorporar reflexões que questionavam os determinismos nas 

pesquisas que se pautavam mais pela lógica da comprovação do que pelo questionamento e 

descoberta no processo de pesquisa.  

No caso das Ciências Sociais, os debates intensificaram-se por meio de comparações 

entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Os estudos pautavam-se em modelos fechados que 

partiam de hipóteses previamente formuladas sobre problemas sociais com base no 

conhecimento disponível. A partir daí definia-se todo o processo de pesquisa de modo pré-



463 

 

ATAS COMPLETAS DO 47º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS: CIDADES, MEMÓRIAS E TRANSFORMAÇÕES 
 

Arlete Assumpção Monteiro | Elis Regina Barbosa Angelo | Isabela de Fátima Fogaça | Maria Helena Antuniassi | Thiago de Souza 
dos Reis | Zeila de Brito Fabri Demartini (Org.) 

 
Porto – Editora Cravo – 2022 | ISBN 978-989-9037-32-8 

determinado em etapas sucessivas visando à verificação das hipóteses previamente definidas 

e à generalização dos resultados.  Isso se tornou usual nas décadas de 1960/1970, período 

em que os trabalhos começaram a ter seus processos e resultados questionados. Maria Isaura 

sempre enfatizou a importância da abordagem qualitativa, como já citamos, e tornou-se 

referência obrigatória nesse movimento de retomada. 

Seu livro intitulado “Variações da técnica de us do gravador no registro da 

informação viva”, publicado pela primeira vez em 1983, pela coleção Textos (1ª série, número 

4), tornou-se leitura obrigatória não só nas Ciências Sociais. 

É possível afirmar que, na Sociologia brasileira, embora menos enfatizada em alguns 

períodos, a tradição da abordagem qualitativa nunca foi deixada de lado, o que pode ser 

atestado pelos estudos realizados desde a criação das Ciências Sociais como curso na 

Universidade de São Paulo (USP), notadamente os desenvolvidos por Florestan Fernandes, 

Maria Isaura Pereira de Queiroz e Roger Bastide. Assim, dada sua trajetória teórico-

metodológica, a Sociologia pode realizar uma retomada mais forte e menos polêmica dos 

relatos orais e da abordagem biográfica do que outras áreas disciplinares, como a História, 

em que as fontes orais surgiam como um novo desafio, e a própria Psicologia. 

Dessa forma, nos anos de 1980 vários estudos já incorporavam no Brasil as histórias 

de vida, depoimentos e relatos orais como abordagem metodológica. Assim, por exemplo, 

em setembro de 1983, uma mesa redonda foi realizada na USP com a temática: “Histórias 

de vida: problemas metodológicos de investigação e de análise”. O Centro de Estudos Rurais 

e Urbanos estabeleceu, por meio de Maria Isaura, um intercâmbio com a Universidade de 

Roma “La Sapienza” para troca de experiências com o grupo de Franco Ferrarotti, tendo 

vindo para o Brasil dois pesquisadores, Maria Imacolata Macioti e Roberto Cipriani, que 

ministraram cursos sobre histórias de vida. Duas brasileiras, Maria Isaura Pereira de Queiroz 

e Zeila de Brito Fabri Demartini, fizeram parte do intercâmbio com a Itália.  

O livro Experimentos com Histórias de Vida: Brasil-Itália (Simson, 1988) passou a 

ser referência para os pesquisadores que recorriam à história de vida e depoimentos, por 

incorporar a experiência do grupo italiano de Franco Ferrarotti e do grupo. O artigo de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, “Relatos orais: do indizível ao dizível”, tornou-se uma referência 

na reflexão sociológica sobre a questão (Pereira de Queiroz, 1988). 

Importantes foram os conceitos por ela elaborados sobre história de vida e 

depoimento: 
 

A história de vida, por sua vez, se define como relato de um narrador sobre sua existência 

através do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a 

experiência que adquiriu. Narrativa linear e individual dos acontecimentos que nele 

considera significativo, através dela se delineiam as relações com os membros de seu grupo, 

de sua profissão, de sua camada social, de sua sociedade global, que cabe ao pesquisador 

desvendar. Dessa forma, o interesse deste último está em captar algo que ultrapassa o 

caráter individual do que é transmitido e se insere nas coletividades a que o narrador 

pertence. Porém o relato em si mesmo contém o que o informante houve por bem 

oferecer, para dar ideia do que foi sua vida e do ele mesmo é (PEREIRA DE QUEIROZ, 

1988, p. 20). 
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Segundo ela o pesquisador deve considerar as diferenças e possibilidades para a 

pesquisa entre história de vida e depoimento:  
 

A diferença entre história de vida e depoimento está na forma específica de agir do 

pesquisador ao utilizar cada uma dessas técnicas, durante o diálogo com o informante. Ao 

colher um depoimento, o colóquio é dirigido diretamente pelo pesquisador; pode fazê-lo 

com maior ou menor sutileza, mas na verdade tem nas mãos o fio da meada e conduz a 

entrevista. Da “vida” de seu informante só lhe interessam os acontecimentos que venham 

se inserir diretamente no trabalho e a escolha é unicamente efetuada com esse critério. [...] 

A entrevista pode se esgotar num só encontro; os depoimentos podem ser muito curtos, 

residindo aqui uma de suas grandes diferenças para com as histórias de vida.  

(...) 

Voltando novamente às histórias de vida, embora o pesquisador subrepticiamente dirija o 

colóquio, quem decide o que vai relatar é o narrador, diante do qual o pesquisador deve se 

conservar tanto quanto possível silencioso [...] Nada do que relata pode ser considerado 

supérfluo, pois tudo se encadeia para compor e explicar sua existência (PEREIRA DE 

QUEIROZ, 1988, p. 21). 

 

 A preocupação com os relatos orais não se referia apenas a sua coleta e transcrição, 

mas também a sua análise. 
 

Na verdade, histórias de vida e depoimentos pessoais, a partir do momento em que foram 

registrados, passam a constituir documentos como quaisquer outros, isto é, se definem em 

função das informações, indicações, esclarecimentos, escritos ou registrado, que levam a 

elucidações de determinadas questões e funcionam também como provas. A utilização de 

histórias de vida e depoimentos pessoais – da mesma forma que qualquer tipo de 

documento escrito ou registrado – passará a depender então do interesse e do objetivo da 

pessoa que o consulta, seja ele um pesquisador científico, ou qualquer outro profissional. 

Como sua utilização está governada pelo problema enunciado pelo consultante, somente 

através da análise, isto é, do desmembramento dos tópicos que contém, poderá ser 

aproveitada a informação que contém. Pode o pesquisador estar interessado em conhecer 

especificamente quais as informações que o documento contém; sua busca não estará 

orientada então por uma questão específica e delimitada, ela seguirá em sua indagação o 

contexto que o mesmo apresenta, porém também efetuando uma análise, ou noutras 

palavras, identificando os diferentes temas nele existentes, o que significa separá-los uns 

dos outros. 

De acordo com esta perspectiva, a análise permite infinitas indagações dirigidas aos 

documentos – desde que estes sejam suficientemente ricos para servirem a uma grande 

quantidade de pesquisas. Empregando um vocabulário atualmente em moda, múltiplas são 

as leituras que qualquer documento permite, porém a atitude dos estudiosos diante dele 

são apenas duas: tomá-lo em sua peculiaridade e levantar os problemas que ele encerra; ou 

então efetuar a leitura depois de formuladas as questões que julgam interessantes, na 

suposição de que ele encerra elementos que permitem esclarecê-las. Estas atitudes se 

aplicam a todos os tipos de documentos, sejam eles escritos ou gravados (PEREIRA DE 

QUEIROZ, 2008, p.125-126). 

 

 Suas reflexões aqui apenas em parte destacadas, foram e continuam fundamentais 

para os pesquisadores que recorrem às narrativas orais. Seguem as capas de três de suas 

publicações que se referem a sua metodologia.  
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Imagem 1 – Livros de Maria Isaura Pereira de Queiroz 

                 
 

AS MARCAS DAS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS DE MARIA ISAURA EM MINHA 

FORMAÇÃO COMO PESQUISADORA 

 

Durante a graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo havia 

pesquisas de campo que eram realizadas ao longo do ano em algumas disciplinas, e que, no 

meu caso, implicaram em revisão bibliográfica sobre como a educação de determinados 

grupos sociais em determinadas regiões era abordada por sociólogos, antropólogos e 

educadores. Essa revisão precedia à incursão a campo para realização de entrevistas e 

observação participante, geralmente em áreas rurais do Estado de São Paulo. Retomei 

recentemente alguns livros que li nesse período de formação universitária, e neles vi a ênfase 

que se dava a essa visão globalizante da sociedade e, assim, da importância da Sociologia para 

a construção de um olhar investigativo sobre a mesma. As pesquisas eram geralmente 

orientadas por Maria Isaura. 

Também participei como estudante, depois como pesquisadora do CERU (Centro 

de Estudos Rurais e Urbanos), em que se reuniram grupos de estudo nas décadas seguintes 

para tratar de questões educacionais. Em 1982 participei da criação e depois coordenação do 

Grupo de Trabalho Educação e Sociedade da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-

Graduação em Ciências Sociais), junto com a pesquisadora Aparecida Joly Gouveia. 

Posso afirmar que minha formação foi, assim, permeada pelas reflexões sobre 

diferentes grupos sociais e contextos, tanto em terras paulistas como em outras regiões, como 

em Santa Brígida, na Bahia. Foi a primeira pesquisa da qual participei com mais três alunos, 

realizando entrevistas junto a famílias desse distante sertão baiano, terra de Maria Bonita e 

Lampião; naquele período a população estava dividida entre os que seguiam o movimento 

religioso de Padrinho Batista, que acreditavam ser a reencarnação de Padrinho Cícero, e os 

baianos que não o seguiam (o líder ainda estava vivo). Foi uma experiência única, pois a 

equipe interdisciplinar coordenada por Maria Isaura, era formada por professores de 

Antropologia, Geografia, Sociologia, Psicologia e uma equipe de Cinema, envolvidos na 

compreensão da realidade local e dos processos aí em curso. A falta de água nessa região de 
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caatinga, a pobreza e os corpos de crianças morrendo nas redes nas casas nas quais entrara 

para fazer as entrevistas, estão até hoje presentes na memória – levaram-me a ampliar a visão 

sobre os problemas enfrentados pela população. Realizar entrevistas com sujeitos tão 

diferenciados e acompanhar o registro de uma documentação iconográfica sobre a população 

e o movimento religioso foram momentos importantes para minha formação. 

Após a graduação fiz a pós-graduação em Sociologia Rural, sob a orientação de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, ainda antes da mudança para o novo modelo de pós-graduação 

implantado no início dos anos de 1970; matriculei-me imediatamente no novo modelo. Nesse 

período, as pesquisas de campo e orientações de Maria Isaura sobre o meio rural conduziram-

me à reflexão sobre a temática que se tornou meu doutorado em Ciências Humanas – 

Sociologia, sobre as relações entre as populações rurais e a educação no Estado de São Paulo, 

sob uma abordagem histórico-sociológica (DEMARTINI, 1979).  

Minha formação em Ciências Sociais e a prática em pesquisa que me constituiu desde 

o início incorporaram a discussão diacrônica para a explicação dos fatos sociais; mas sem 

perder de vista as especificidades do olhar sociológico, como bem nos orientava Maria Isaura, 

e que chamava a atenção para as especificidades da Sociologia, mas sempre estimulando a 

compreensão da historicidade dos fatos sociais. Em meu doutorado procurei transitar entre 

as duas áreas, da Sociologia e da História. 

Durante a graduação e a pós-graduação, fui aprendendo que a produção do 

conhecimento científico e a prática de pesquisa demandam não só uma formação teórica que 

permita transformar a realidade em problema sociológico e um conhecimento de 

metodologia de pesquisa que permita realizar opções conforme a problemática abordada, 

mas também uma sensibilidade no exercício desta atividade, para que se possa apreender as 

diferentes maneiras como se estabelecem as relações entre as pessoas e os diferentes 

significados que os sujeitos lhes atribuem. Nesse sentido, as orientações de Maria Isaura e de 

Roger Bastide, com quem ela dialogava, foram inspiradoras.  

Em meu doutorado, que denominei “Observações sociológicas sobre um tema 

controverso: população rural e educação em São Paulo” (DEMARTINI, 1979), contei 

novamente com a orientação fundamental de Maria Isaura Pereira de Queiroz, que então já 

era pesquisadora internacionalmente reconhecida em virtude das pesquisas que havia 

desenvolvido. Nesse estudo diacrônico, constatei, contrariamente ao que muitos estudiosos 

afirmavam, que sempre houve em São Paulo um interesse muito grande da população pela 

escola e uma evidente vontade de querer estudar; ainda, que o Governo pouco fez ao longo 

do tempo pela educação da população rural; também que a escolarização da população estaria 

muito ligada a sua estratificação em diferentes categorias sociais, as distinções nitidamente 

ocorrendo entre trabalhadores e produtores. A pesquisa mostrou como ainda havia muito a 

ser pesquisado do ponto de vista histórico-sociológico, e, principalmente, sobre os valores e 

reivindicações de diferentes setores da população com relação à escola, que atendia a poucos. 

Para a elaboração da tese recorri a variadas fontes de pesquisa – documentação escrita oficial, 

jornais, romances, relatórios de autoridades, autobiografias e entrevistas com professores do 

início do século XX por meio de questionários. Foram poucas as questões que formulei para 
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os professores, mas que sugeriram novas hipóteses de pesquisa, que procurei abordar no 

primeiro estudo que fiz com histórias de vida de educadores, algum tempo depois. 

No final de 1982, resolvi retomar as questões que a análise histórico-sociológica 

realizada durante a tese de doutorado me haviam colocado, pois sentia uma necessidade 

urgente de realizar os levantamentos necessários, enquanto isto era possível. A pesquisa 

anterior havia me levado à convicção da necessidade de se pesquisar o passado e recorrer às 

fontes vivas de informação sobre épocas mais remotas, pois por meio das memórias dos que 

acompanharam a implantação e desenvolvimento do campo educacional em São Paulo, 

muitas e inestimáveis informações poderiam ser obtidas. Assim, em 1983, com o aval do 

INEP iniciei um estudo qualitativo sobre a Primeira República, tentando apreender 

informações sobre problemas específicos que a pesquisa anterior já havia apontado. Chamei-

o de “Velhos mestres das novas escolas: um estudo das memórias de professores da Primeira 

República em São Paulo” (DEMARTINI; TENCA; TENCA, 1985). Aliei, portanto, à 

necessidade de se “guardar” as memórias dos mestres, o conhecimento desse período, 

principalmente no tocante à dimensão educacional. 

Esta pesquisa com histórias de vida colocou-me novos enfrentamentos teórico-

metodológicos, num momento em que esta abordagem era ainda muito pouco tratada entre 

nós, como já mencionamos. Exigiu muitas leituras, e, principalmente, a incorporação de toda 

a experiência em pesquisa adquirida nos anos anteriores para o trabalho com um material 

agora bastante distinto - os relatos orais. 

Naquele período foram as reflexões teórico-metodológicas de dois sociólogos com 

grande experiência na pesquisa com histórias de vida que me deram as primeiras orientações 

para a pesquisa: Maria Isaura Pereira de Queiroz (PEREIRA DE QUEIROZ, 1983) e Franco 

Ferrarotti (FERRAROTTI, 1983), que naquele período mantinha intercâmbio de pesquisa 

com o CERU, o que implicou na vinda para São Paulo de pesquisadores de Universidades 

de Roma La Sapienza, para ministrar cursos sobre Histórias de Vida ainda em 1985. 

Resultado desse intercâmbio foi a produção no Brasil do livro Experimentos com Histórias 

de Vida (Itália-Brasil) em 1988 (SIMSON, 1988), com apresentação de Olga von Simson e 

capítulos de Maria Isaura, Roberto Cipriani, Maria Imacolata Macioti e um meu, com as 

reflexões desse meu primeiro estudo citado (DEMARTINI, 1988). Tal texto foi publicado 

mais tarde na Itália, pela Universidade de Roma La Sapienza na qual estive durante esse 

intercâmbio, na Revista La Critica Sociologica (XXIV-94/95, 1990) coordenada por Franco 

Ferrarotti. 

O material coletado durante o processo de pesquisa compreendeu em grande parte 

histórias de vida gravadas, textos e cartas; mas também foram anexados às informações de 

cada professor, trabalhos, documentos ou livros que tivessem alguma relação com a sua 

história, ou que tivessem sido por ele apontados como sendo importantes para a 

compreensão dos problemas educacionais do período estudado. 

Naquela já afastada década de 1980, havia pouca orientação a respeito da análise de 

depoimentos orais e histórias de vida, a não ser no sentido de que várias leituras cuidadosas 

do material produzido no processo deveriam ser realizadas, como forma de conduzir à 

decisão sobre os caminhos a serem percorridos. Foi desta forma que procurei trabalhar. 
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Tendo em mente sempre o objetivo primeiro da pesquisa, que era compreender o sistema 

educacional e a educação durante a 1.a República, realizei várias leituras do material 

transcrito, tendo o cuidado de ir fazendo um fichamento, na margem, dos assuntos que eram 

tratados. Assim, levando em conta todo o conhecimento anterior acumulado, foi possível 

delinear uma metodologia de trabalho que parecia mais adequada ao estudo proposto e que 

continuei desenvolvendo em outros estudos que se seguiram, pois a discussão foi 

amadurecendo ao longo das pesquisas (DEMARTINI, 1988, 1994). 

Esse primeiro estudo com as histórias de vida de professores instigou-me, assim, à 

realização de outros dois estudos.  

Na segunda pesquisa recorrendo à mesma abordagem que empreendi, decidi recorrer 

às memórias de educadores que deram aulas em escolas públicas e particulares no município 

de São Paulo, intitulando-a "Memórias de velhos mestres da cidade de São Paulo e seus 

arredores" (DEMARTINI; ESPÓSITO; FERREIRA, 1988). Neste estudo, a preocupação 

era, de um lado, analisar a expansão do sistema educacional e a oferta efetivamente disponível 

à população e, de outro, a demanda efetiva e os valores de segmentos diferenciados desta 

população na capital. 

No terceiro estudo, "Magistério Primário no contexto da Primeira República", 

(DEMARTINI; ANTUNES, 1991) trabalhei com as histórias de vida de todos os 

professores primários já coletadas nos dois estudos anteriores, abordando entretanto 

problemáticas diversas das que os nortearam; não mais as relações entre oferta e demanda, 

mas a análise da própria categoria profissional que nos relatava suas memórias: a do professor 

primário.  

Nestas três pesquisas, sempre procurei aprofundar questões ainda pouco esclarecidas 

nas relações que se estabeleceram ao longo do tempo entre diferentes segmentos da 

população paulista e o processo de escolarização, procurando recorrer não apenas a fontes 

escritas mais usuais, mas principalmente as informações dos que de alguma maneira 

vivenciaram as situações analisadas; privilegiei portanto os relatos orais de professores, como 

agentes do sistema educacional, nos dois primeiros estudos, e eles próprios como sujeitos do 

processo de escolarização, no último. 

Nesses três estudos, os relatos orais permitiram que eu colocasse novas indagações 

sobre interpretações até então sedimentadas na historiografia brasileira.  

Preciso assinalar que foram as orientações teórico-metodológicas que incorporei ao 

realizar pesquisas de campo e elaborar o doutorado, sob orientação de Maria Isaura, assim 

como a análise cuidadosa dos relatos orais coletados em pesquisa posterior, que me levaram 

a novos questionamentos com relação ao campo da educação em São Paulo. E, para tanto, 

foram novamente fundamentais os conceitos e análises de Maria Isaura sobre as formas 

assumidas pela política nesse estado. Acho importante anotar aqui essa que é, segundo 

estudiosos, uma de suas grandes contribuições no estudo da política, nas Ciências Sociais no 

Brasil: o estudo do mandonismo local. 

Assim, narrativas orais me levaram a um outro questionamento: o período 

republicano teria correspondido a um esforço dos republicanos paulistas – de uma elite – em 

disseminar a instrução primária em um meio inculto e rude, que não a demandava, ou, ao 
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contrário, representou um período em que as demanda reprimidas puderam se tornar clara e 

efetivas, tendo sido canalizadas pelas elites políticas e partidos? A discussão desta temática 

foi pautada nos relatos orais de professores que lecionavam no Estado de São Paulo, na 

capital e no interior, antes de 1930. Este privilegiamento deveu-se ao fato de que o material 

utilizado sugeria informações e pistas muito interessantes ao esclarecimento das questões 

acima. 

Era preciso não esquecer que o sistema educacional estava inserido na trama político-

social mais ampla do Estado, e é neste contexto que muitos dos aspectos puderam ser 

entendidos. Não era possível ignorar que durante a 1ª República, apesar da passagem do 

Império à República, a antiga estrutura econômico-política persistia, e com ela persistiam os 

coronéis: como nos alertava Maria Isaura Pereira de Queiroz, “o centro da política continuava, 

malgrado todas as limitações estabelecidas por lei, o município, e dentro do município, o coronel, do mesmo 

modo que durante o Império” (PEREIRA DE QUEIROZ, 1969, p. 89).  
 

O Coronelismo se integra, pois, como um aspecto específico e datado dentro do conjunto 

formado pelos chefes que compõem o mandonismo local brasileiro – datado porque: 

embora aparecendo a apelação de “coronel” desde a segunda metade do Império, é na 

primeira República que o coronelismo atinge sua plena expansão e a plenitude de suas 

características. O coronelismo é, então, a forma assumida pelo mandonismo local a partir 

da Proclamação da República (...) (PEREIRA DE QUEIROZ, 1969, p. 89). 

 

O que as narrativas dos professores sobre como conseguiram vagas nas escolas do 

estado, como tinham que estabelecer uma relação de dependência em relação aos coronéis 

donos das terras, ganhou para mim novo entendimento a partir das considerações de Maria 

Isaura sobre a atuação desses fazendeiros no campo educacional. A autora mostrava como, 

no coronelismo, eram importantes as relações pessoais dos cabos eleitorais com o eleitorado, 

chamando a atenção para um aspecto que consideramos fundamental: o eleitorado, que é um 

eleitorado livre economicamente, tem possibilidades de escolhas. A possibilidade de 

barganha seria um aspecto essencial do coronelismo, indicando a autora como já no final do 

Império, os políticos estavam na dependência de seus eleitores, devendo servi-los, 

procurando satisfazer seus desejos, em troca de voto. O que se viu, assim, é que a extensão 

do voto aos alfabetizados, conquista republicana, ao invés de implantar um sistema de 

escolha que representasse a opinião do eleitorado, ampliou o antigo sistema em que o voto 

era um bem de troca. 

O que verificamos é que a educação de amplos setores da população, entretanto, que 

figurava como um dos pontos fundamentais do ideário republicano, vai, com a instalação da 

República, receber um estímulo forte, e efetivamente novas e muitas escolas começaram a 

ser criadas. Surgia, assim, a possibilidade de a escola ser demandada, e então, incluída no rol 

dos favores possíveis, de um lado; de outro, ela vai surgindo como uma das instituições 

republicanas novas, que, de modo semelhantes às demais que vão se instalando pelo interior, 

poderiam se estrategicamente controladas pelo poder coronelístico. Como foi muito bem 

observado por Maria Isaura, com relação a outras instituições, o poder coronelístico, em 

plena vitalidade, foi assim impondo às novas instituições o seu domínio.  
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Assim, pudemos ampliar nossa compreensão sobre o campo da educação. Podemos 

entender como a expansão do sistema educacional em pequenas cidades, vilas e fazendas foi 

se efetivando, e como paralelamente às determinações legais mais amplas, os coronéis 

“controlavam” este sistema. A escola era, para o coronel, mais um favor que se podia trocar, 

no sistema de barganha e, ao mesmo tempo, uma instituição que era preciso controlar, tornar 

sua. Mas é preciso ressaltar que ela só adquiria este caráter, na medida em que era uma 

instituição demandada – sem esta contrapartida, ela não entraria no rol dos favores, nem 

seria necessário garanti-la sob seus domínios. 

Já havíamos constatado que os vários grupos sociais que residam em áreas rurais 

apresentavam uma forte aspiração à educação, que teria assim sido canalizada pelos chefes 

políticos e seus cabos eleitorais em benefício próprio. Dessa forma, ao lutarem para manter 

escolas em seus domínios políticos, os coronéis aparentemente se configuravam como 

elementos inovadores, mas criaram audições para o surgimento de novas formas de controle 

administrativo sobre as escolas. 

Como sempre nos alertava Maria Isaura, observem bem a realidade social e os dados 

que sobre ela são coletados. Só assim pudemos aprofundar as nossas reflexões, que foram 

sintetizadas em artigo de 1989 “O coronelismo e a educação na Primeira República” 

(DEMARTINI, 1989). 

 As pesquisas realizadas foram nos conduzindo a novos sujeitos e novas questões de 

pesquisa. Trabalhar mais detidamente com as diferenciadas escolas que foram constituindo 

o campo educacional paulista e os educadores nelas atuantes foi decorrência direta dessas 

pesquisas anteriores: as narrativas orais dos professores sobre suas trajetórias de vida e sobre 

os diferentes tipos de escolas nas quais atuaram levaram-nos assim a discutir o atendimento 

a diferentes grupos sócio-étnico-culturais em São Paulo. Resolvemos refletir sobre a 

diversificada demanda por educação no contexto paulista, procurando aprofundar a questão 

fundamental que a tese de doutorado já havia deixado: como os diferentes grupos sociais se 

relacionaram com o campo da educação e como tentaram superar as deficiências do sistema 

educacional? Assim, as pesquisas com grupos de imigrantes, que chegaram aos milhares em 

São Paulo desde o século XIX, deslocaram nossa atenção para o lado das famílias e outros 

temas foram se delineando: as relações entre grupos imigrantes e educação, a temática da 

infância, as questões identitárias, as relações interétnicas, as gerações sucessivas, de 

imigrantes, entre outros. 

 Os grupos sobre os quais vimos pesquisando foram diversos: inicialmente abordei as 

famílias de imigrantes japoneses, tanto as famílias que vieram na primeira fase da imigração 

(1908-1932), como os que vieram no pós Segunda Guerra Mundial. Também entrevistei 

famílias alemãs que vieram para São Paulo no mesmo período. Depois focalizei famílias 

portuguesas que vieram na primeira metade do século XX, para a seguir abordar os fluxos 

de portugueses, luso-africano e africanos que vieram na segunda metade do século. Trabalhei 

assim, com imigrantes cuja invisibilidade era grande na sociedade brasileira, assim como com 

aqueles que a “perturbavam”, dadas suas características étnico-raciais.  
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Tais pesquisas foram realizadas tendo como locus São Paulo, principalmente a área 

metropolitana, profundamente marcada historicamente por fluxos de imigração contínuos, 

até os dias atuais (DEMARTINI, 2010). 

As pesquisas anteriores foram me conduzindo à ampliação das discussões sobre as 

crianças e jovens envolvidos em processos de deslocamento. Assim, as várias infâncias e as 

infâncias de imigrantes foram por mim tratadas em alguns textos em que chamei a atenção 

para a necessidade de “olhar” para as memórias infantis, e incorporar as crianças na pesquisa 

como atores importantes no processo de investigação e para as “culturas infantis” 

(DEMARTINI; FARIA; PRADO, 2002; DEMARTINI, 2006, 2011, 2015). 

Mais recentemente procurei comparar e analisar as vivências da primeira, segunda e 

terceira gerações de famílias de imigrantes portugueses, luso-africanos e africanos que, vindos 

da África, chegaram a São Paulo, a partir de 1970, abordando os projetos familiares e as 

experiências de diferentes gerações no campo educacional, cultural, político, de trabalho e de 

lazer. Sejam vindos diretamente das “ex-colônias" africanas para o Brasil, seja de Portugal 

para a África e para o Brasil, ou da África para Portugal e para o Brasil, os entrevistados 

fizeram referências a esses lugares tão distantes, mas tão próximos quando pensam em suas 

vivências. 

Atualmente tenho pesquisado os fluxos ocorridos com alguns grupos no século XXI, 

especialmente os provenientes de países africanos. 

 

ANOTAÇÃO FINAL 

 

Para finalizar sintetizamos as marcas que Maria Isaura imprimiu em sua metodologia 

e prática de pesquisa rigorosa e questionadora e que foram veiculados aos orientandos e 

pesquisadores: 

 

• a discussão teórica do problema de investigação como base em leituras consistentes; 

• a reflexão sobre as várias etapas da pesquisa; 

• a pesquisa qualitativa como foco inovador e a não oposição entre dados quantitativos 

e qualitativos; 

• o respeito aos sujeitos, grupos e instituições envolvidos nas pesquisas: a dimensão 

ética; 

• a discussão sobre as intencionalidades das várias fontes; 

• ênfase na pesquisa com narrativas dos sujeitos: histórias de vida, depoimentos, 

autobiografias; 

• elaboração de reflexões e produções sobre a discussão metodológica; 

• a prática de pesquisa em equipe. 

  

A perspectiva de crítica presente em todas as etapas da pesquisa, envolvendo o 

questionamento das reflexões teóricas iniciais e a atenção à realidade social são contribuições 

a serem sempre revisitadas. 
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Há milhares de anos, os homens, por razões as mais diversas, vêm se transferindo de 

um país para outro, ou de uma região para outra. Esta atitude não ocorre de forma isolada, 

pois os envolvidos nesses deslocamentos buscavam novas oportunidades, por razões de 

sobrevivência de trabalho, por razões político-ideológicas, climáticas, sociais, econômicas, ou 

até por busca de conhecimentos variados. Essas ondas sucessivas de deslocamentos 

humanos voluntários modificavam rapidamente a demografia dos países, sem deixarmos de 

citar também os deslocamentos forçados, como os dos africanos nos séculos XVII, XVIII e 

XIX, trazidos para a América como escravos. 

Esse tema da imigração para o Continente Americano, especificamente o Brasil, pode 

ser abordado sobre o prisma de enfoques diversificados. É frutífero nesse universo analisá-

lo de forma Macro, buscando suas estruturas e razões do deslocamento na Europa, ou das 

raízes profundas transoceânicas, tão proveitosas, em alguns aspectos pouco estudados. Não 

deixa de ser também importante adotar um enfoque mais Micro, mais pontual, olhando e 

analisando a trajetória de famílias e suas localizações em diferentes regiões (Boris (Org.), 

2000). Todos esses movimentos sociais geraram problemas de difíceis soluções, como os de 

adaptação (língua, tradições, trabalho, relações sociais, cultura etc). Além dessas questões, 

ainda havia o enfrentamento das reações da comunidade local, que os rejeitavam socialmente 

pelos seus modos de vida originais. Isso não era uma prática única, pois a recíproca também 

existiu. Havia comunidades que aceitavam e encorajavam aqueles que chegavam, por 

representarem o desenvolvimento, a sociabilidade e a melhoria da comunidade, na medida 

em que a intenção era a fixação. 

Nesta pequena reflexão, nossa intenção é lançar o foco iluminador sobre algumas 

famílias de imigrantes portugueses, que chegaram nos primeiros anos do Século XX, numa 

seqüência até os anos 60, para a cidade de São Paulo, e que ajudaram a construir o bairro de 

Vila Madalena, onde se instalaram. 

Esta nossa pesquisa iniciou-se na organização de dois eventos realizados na Livraria 

da Vila e no Espaço Madalena, ambos na Rua Fradique Coutinho, com a colaboração do 

Centro Cultural Vila Madalena, coordenado por José Luiz de França Penna. No primeiro, 

foram realizadas mesas redondas com debates sobre o processo histórico da Vila Madalena. 

No segundo, uma exposição com as imagens de todos os cartazes de divulgação da Feira da 

Vila, com textos analisando-os, pois contam a história do bairro em suas imagens. É o 

cruzamento da História com a Comunicação. 

A vasta produção em torno da imigração portuguesa para o Brasil tem sido objeto de 

avaliações, grandes sugestões e críticas, que vêm enriquecendo a Historiografia 
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Contemporânea. Apresentam abordagens as mais diversas, que analisam aspectos múltiplos. 

Apenas mais recentemente a Imigração Portuguesa tem instigado os pesquisadores (LOBO, 

2001), mas a maior parte desses estudos vê-se voltada para o Rio de Janeiro, onde sem dúvida, 

a presença dos portugueses foi muito marcante e significativa. Assim sendo, essa temática de 

estudos mostra-se nos últimos anos bastante ampla, se pensarmos em novas identidades e 

integração. 

Após o descobrimento do Brasil, os reinóis portugueses preocuparam-se em 

colonizar e povoar o novo território. Aí está o nascedouro da imigração portuguesa, que se 

intensificou no decurso de todo o século XVI até o século XVIII, devido à propaganda da 

existência de fontes de riquezas variadas na imensidão do território incorporado ao reino de 

Portugal. 

As minas de ouro descobertas em Minas Gerais foram um fator significativo para a 

atração de novos personagens, que passaram a integrar o novo espaço. Portugueses e negros 

africanos conviviam em estamentos sociais diferenciados, no trabalho da lavoura e no da 

mineração. Eram os “Prósperos” e os “Calibans”, tão bem visualizados em referência à 

América Espanhola no texto de Leopoldo Zea ((ZEA, 1981). 

Durante todo o período colonial, a coroa portuguesa proibiu a entrada de 

estrangeiros no território. As tentativas francesas e holandesas foram objeto de lutas 

constantes. Esta situação foi superada, em parte, com a vinda da Corte Portuguesa, por 

ocasião da decretação do Bloqueio Continental na Europa napoleônica, pois o sistema de 

exploração da grande propriedade e o trabalho escravo dificultavam a instalação da imigração 

estrangeira, que só se acentuou no compasso do declínio da escravidão. 

Até 1818, as tentativas de instalação de irlandeses e alemães na Bahia e em 

Pernambuco não tiveram êxito. Experiências bem-sucedidas ocorreram na região sudeste e 

no sul do país. Em 1819, foram fundadas as colônias alemãs de Nova Friburgo, no Rio de 

Janeiro, e de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que prosperou e deu impulso à formação 

de outras colônias, como a de Torres e Nova Hamburgo. A imigração alemã intensificou-se 

na década de 1840, e novas colônias surgiram nas províncias do Rio de Janeiro (Petrópolis), 

Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Na segunda metade do Século XIX, uma série de medidas encaminhadas por 

políticos, intelectuais e proprietários de terras marcou o desenrolar de atos pró-abolição da 

escravatura. A imigração acentuou-se principalmente nas áreas onde o trabalho escravo era 

menos difundido. Os alemães instalaram-se em Santa Catarina, ocupando o vale do Rio Itajaí, 

e fundando aí a colônia de Blumenau. Novas colônias alemãs surgiram também no Paraná, 

no Espírito Santo, e em Minas Gerais. Vários núcleos coloniais norte-americanos foram 

fundados também. Eram confederados derrotados na Guerra da Secessão, vindos do Sul dos 

Estados Unidos. Na região de São Paulo, a cidade de Americana se notabilizou com a vinda 

desses sujeitos, como tão bem expresso no livro de Ana Maria Costa de Oliveira 

(OLIVEIRA,1995). 

Neste período, iniciou-se uma grande e maciça imigração de italianos para as 

províncias do Sul e do Sudeste. Em São Paulo, esses imigrantes distribuíram-se pelo campo, 
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nas lavouras de café, e outros pela urbe, contribuindo em parte pelas grandes transformações 

que caminhavam para a urbanização e a industrialização paulista. 

No ano da abolição da escravatura, o número de imigrantes no país foi duas vezes 

maior do que o número total das entradas registradas nos 80 anos anteriores. Segundo dados 

estatísticos do IBGE1, desde a entrada dos primeiros grupos de alemães, fundadores de Nova 

Friburgo, até os anos finais do Século XX, quase seis milhões de imigrantes entraram no 

Brasil. Os principais grupos desse total são de imigrantes portugueses, italianos espanhóis, 

alemães e japoneses. 

Na cidade de São Paulo, nos primeiros 30 anos da República, o impulso 

transformador do seu crescimento gerou com o processo imigratório uma dificuldade 

diferenciada de outras regiões, aonde a grande massa de trabalhadores chegou a exceder as 

necessidades do mercado, a absorver costumes distintos e a dar um tom singular ao comércio, 

que crescia com a urbanização e o início da industrialização nesse período. 

Os portugueses pela cultura, tradição e língua foram os que mais se identificaram, e 

constituíam o grupo mais numeroso, 31,5% do total da imigração. Sua fixação ocorreu mais 

nas grandes cidades. Já os italianos, concentraram-se mais no Estado de São Paulo e 

representavam 28,8%, seguidos dos espanhóis, com 12,9%. Os alemães, que constituíam o 

grupo mais expressivo no início, reduziram-se a 5,3% do total. Os japoneses começaram a 

chegar a partir de 1908 (comemoram 100 anos de imigração em 2008), e ocupam uma posição 

significativa, pois representam 4,4% do total. 

 

Imagem 1: Vila Madalena no começo do século XX 

 
Fonte: https://www.saopauloinfoco.com.br/o-bairro-boemio-de-sao-paulo-a-vila-

madalena/, acessado em 22/10/2021.  

 
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – www.ibge.gov.br 
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A imigração, ora apoiada pelo Governo Central, ora pelos Governos Provinciais e mais 

tarde Estaduais, ou até por fazendeiros independentes, recebeu uma legislação própria apenas em 

1921. A partir da “Revolução de 30”, o governo adotou medidas de proteção ao trabalhador 

nacional (BÓRIS, 2005) e passou a limitar a entrada de imigrantes, e a Constituição de 1934 

estabeleceu um regime de cotas, com o limite de entradas anuais em apenas 2% do total de 

imigrantes de cada nacionalidade já fixados no Brasil nos 60 anos anteriores. 

Nos anos 70, precisamente em 1972, estando o Brasil sob o regime militar, foi assinado 

um convênio entre os governos do Brasil e de Portugal, estabelecendo a igualdade de direitos e de 

deveres entre brasileiros e portugueses. No ano de 1980, foi aprovado o Estatuto dos Estrangeiros 

(Lei nº 6.815), que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, e criando-se à ocasião o 

Conselho Nacional de Imigração. 

A contribuição desses imigrantes foi imensa para os territórios que os receberam, pois a 

propaganda de “fazer a América” resultou em benefícios sociais, econômicos, culturais dialéticos. 

Deixando suas terras, vindo com ou sem família, vinham iludidos pelo sonho desta propaganda, 

ou seja, acumular um pequeno pecúlio e retornar. Sonhos desfeitos. Poucos conseguiram acumular 

muito, a maioria conseguiu acumular pouco, mas o mito do eterno retorno (MIRCEA, s/d.) foram 

raros os que conseguiram realizá-lo em toda plenitude. 

  

Imagem 2: Vila Madalena em Modernização 

 
Rua Loefgreen (Vila Mariana) - Antiga travessia - Hoje ligada pelo Viaduto Miguel Colello - 

anos 60. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/36591815700222381, acessado em 

10/10/2021.  
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Ao pensarmos na elaboração dessa pesquisa sobre a Vila Madalena, nos deparamos 

com a sua história, suas transformações e também com a necessidade de analisarmos essas 

diversas imagens e seus notáveis personagens, oriundos de minúsculas aldeias de Portugal. 

A Vila Madalena Nasceu como Vila dos Farrapos em 1910. Vila esta que no Século 

XVI era habitada por indígenas e era uma parte do hoje Bairro dos Pinheiros, região onde 

havia um aldeamento com missionários jesuítas, que ministravam a catequese, faziam 

batizados, missas e ensinavam os hábitos do trabalho aos índios. Havia aí uma capela, cuja 

padroeira era Nossa Senhora da Conceição. As fronteiras não eram tão rígidas, nem 

geograficamente, e nem culturalmente2. Os morros e planaltos dos Pinheiros eram cortados 

pelo Córrego do Rio Verde, que nascia perto da hoje Rua Oscar Freire e desaguava no Rio 

Pinheiros, afluente do Rio Tietê, que atravessa o Estado de São Paulo. As localidades do lado 

oeste do córrego, onde hoje se localiza a Vila Madalena, chamavam-se, já no início do Século 

XX, Sítio do Rio Verde. Alguns antigos moradores da Vila Madalena contam que o 

proprietário das terras era um português que tinha três filhas: Ida, Beatriz e Madalena, que 

deram origem aos nomes dos atuais bairros de Vila Beatriz, Vila Ida e Vila Madalena. 

Entretanto, essa história faz parte do imaginário popular dos habitantes da Vila. 

Na primeira década do Século XX, com o progresso intensivo da imigração, a cidade 

de São Paulo ampliou-se e modernizou-se, e a Vila Madalena Passou a ser ocupada por 

famílias de imigrantes portugueses. Terras são adquiridas e a vila se transformou. 

A Vila humilde recebeu gente humilde também, que aí se notabilizou e hoje são 

testemunhas insuspeitas, que se transformaram em documentos raros. A Vila foi descoberta 

por imigrantes portugueses, gente simples, de poucas letras, mas sábios construtores de um 

saber inigualável.  

Trabalhadores do campo, de pequenas aldeias portuguesas, que descortinavam o 

mundo diferenciado do trabalho, atravessando o mar e sofrendo em uma 3ª classe de navio 

fétido, com mulheres, crianças e pouca comida, mas muita esperança. Viveram e viram alguns 

a transformação da Vila Madalena. Eternizaram um passado no presente e deixaram rastros 

para o futuro que ainda não chegou, e que parece que se perdeu numa volta desta longa e 

penosa caminhada.  

Foram chegando, então, e fixando-se na região. Estes sujeitos e seus filhos tornaram-

se servidores da limpeza pública, motorneiros, cobradores de bondes, pedreiros, padeiros, 

jardineiros, saqueiros, açougueiros, sapateiros, donos de “vendas”, estudantes ou 

construtores de túmulos nos Cemitérios São Paulo, Araçá ou Consolação, que foram 

construídos próximos à Vila. Edificaram suas casas quase todas iguais: baixas, em terrenos 

compridos, aproveitados para jardins e hortas, criação de patos, galinhas etc. Eram em geral 

duas casas: uma na frente, a da família, e a outra atrás, ou para alugar, ou para o filho mais 

velho, se já fosse casado, até que este ganhasse o suficiente para construir a sua própria 

moradia. Nessas moradias, não podia faltar na porta de entrada, em azulejo ou em um nicho 

os representantes da religiosidade, ou Coração de Jesus, ou Santo Antonio. As casas eram 

 
2 No início do Século XVI, desde a fundação da cidade de São Paulo pelos padres jesuítas, em uma vastíssima várzea do 
Rio Pinheiros até o espigão onde hoje se situa a Avenida Paulista, os habitantes desse espaço eram índios. 
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separadas por muros baixos, para que a solidariedade se processasse e trocas fossem feitas 

com amor, paz e respeito. Naqueles tempos, vizinhos eram vizinhos que trocavam idéias e 

se ajudavam mutuamente, e que ninguém se intrometesse nesse “parentesco” e no saudável 

viver deles. 

Os portugueses aí eram corajosos, valentes, trabalhadores, um povo alegre, feliz e 

solidário. Golpes do destino, tristezas e embaraços eram resolvidos rapidamente e com 

emoção, e a saudade dos parentes e amigos distantes que eram sempre lembrados, e eram 

objeto de conversas familiares, lágrimas e cartas amorosas. 

Em 1910, a Light, uma empresa de energia elétrica, e a Cia. City, uma das principais 

empresas urbanizadoras de São Paulo, anunciaram a construção de uma linha e de uma 

estação de bondes na região da Vila Madalena, e a criação de bairros nobres nas adjacências. 

Os terrenos e as propriedades da Vila valorizaram-se. Nessa época, as ruas eram de terra, 

sem iluminação e com acesso precário, com suas ladeiras íngremes e pequenos córregos. Foi 

somente na década de 50 que essas ruas de terra começaram a ceder lugar ao asfalto. Com a 

chegada do bonde, que até então só ia até à esquina das atuais ruas Fradique Coutinho com 

Teodoro Sampaio, em frente ao laboratório Instituto Pinheiros, que ocupava um quarteirão. 

Os moradores que dependiam de condução subiam à pé em um imenso declive até os altos 

da Vila. Tudo isto foi conquistado graças ao esforço dos seus agentes portugueses e da boa 

vontade política do então pároco Padre Olavo Pezzotti, da Igreja de Vila Madalena, cuja 

padroeira é a Santa Madalena. Esta igreja, de arquitetura diferenciada, foi construída pelo 

arquiteto Joaquim Guedes, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (USP). 

A alegria tão peculiar a essa gente era extravasada nas memoráveis quermesses, as 

festas religiosas em louvor dos padroeiros oficiais, Santa Maria Madalena e São Miguel 

Arcanjo (PEZZOTTI, 2002). 

A boa índole desses audazes lusitanos da Vila também era demonstrada em festas 

cívicas bastante concorridas, como a do 7 de Setembro e a do Trabalhador no 1º de Maio, 

que movimentavam as famílias do bairro. Eram organizadas corridas, partidas de futebol 

disputadíssimas entre os times rivais do E. C. União Operária, mais tarde 1º de Maio, e o E. 

C. Leão do Morro, de Vila Beatriz. 

O interesse destes agentes, todos de origem portuguesa, estava centrada na 

organização da família, da religião, do trabalho e da irmandade solidária. Com o 

loteamento do antigo Sítio do Rio Verde, e em função de todas essas transformações movidas 

pelos seus moradores, a Vila Madalena cresceu, e ainda hoje encontramos vestígios da 

passagem destes valorosos imigrantes por essa região, através de seus costumes preservados, 

sua arquitetura, e de seus descendentes, fontes para nossa pesquisa. 
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Imagem 3: Beco do Batman.  

 
Fonte: Vila Madalena: Galeria a Céu Aberto. Fonte: https://emcasa.com/blog/guia-de-

bairros/vila-madalena-galeria-de-arte-a-ceu-aberto. Acessado em 09/11/2021.  

 

Nas décadas de 60 e 70, o bairro abrigou a população de estudantes, funcionários e 

professores da então recém-inaugurada Cidade Universitária da USP. O Estado criou uma 

escola pública e, inúmeras outras, particulares, apareceram. Pela localização privilegiada e 

também pelo baixo valor dos aluguéis à época, vários artistas, intelectuais e boêmios também 

para aí migraram. Em seqüência, a Vila foi tornando-se eclética, de uma população variada, 

tanto do ponto de vista étnico, quanto cultural, do incremento do seu comércio, das suas 

ruas asfaltadas, iluminadas e atraentes. Aqueles imigrantes portugueses já há muito fixados 

ali foram assistindo tristemente o desenvolvimento e a transformação progressiva da vila 

pacata que os acolheu. O barulho dos bondes e posteriormente dos ônibus da CMTC, as 

feiras livres, os locais de bailes, os postos de saúde e de combustíveis alteraram a visão desta 

vila, que foi se alargando e perdendo sua aparência de calma interiorana, a mesma dos 

lugarejos portugueses. 

Nos anos 80, começaram a surgir os bares, e uma série de negócios incrementados, 

como galerias de arte, ateliês, lojas de grife, que têm sua divulgação hoje em roteiros turísticos 

da Grande São Paulo, chamando para esta região personagens de outras paragens. As figuras 

da antiga costureirinha, do alfaiate, da bordadeira, da doceira e tantos outros símbolos de um 

passado artesanal, hoje não mais são encontradas. 
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Imagem 4: Vista Área da Vila Madalena. 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/426645764680047429/ acessado em 10/11/2021. 

 

Em fins do século XX, bares e danceterias faziam o perfil desta vila adolescente, com 

botecos e cerveja servida em copos de plástico. Aos poucos, surgiram pizzarias mais 

“descoladas”, restaurantes, lojas de design, livrarias, imensos postos de gasolina, locadoras 

de vídeo, casas de chocolate, cafés e megastores, mudando assim novamente a atmosfera do 

bairro. Essa mudança fez com que a Vila ficasse mais atraente, elevando o metro quadrado 

residencial ao patamar de 40% nos últimos dez anos. Também gerou uma Telenovela, 

intitulada “Vila Madalena”, produzida pela Rede Globo de Comunicações, uma das maiores 

emissoras da TV pública brasileira, e transmitida também em Portugal, entre outros países 

com os quais a emissora mantém acordos de distribuição. 

Hoje, ela se impõe como um dos bairros mais conhecidos desta imensa megalópole, 

que cresceu desordenadamente. A Vila Madalena é o grande ponto de encontro da boemia 

paulistana. No período da noite, a Vila se ilumina, o tom é o da alegria, da descontração, das 

reuniões, das variadas comidas típicas, dos barzinhos, de lançamentos de livros, de palestras 

e de exposições artísticas as mais variadas, que dão o toque sofisticado da São Paulo noturna. 
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Imagem 5: Arquidiocese de São Paulo Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo, 

Arquidiocese de São Paulo. 

 
Fonte: https://arquisp.org.br/regiaose/paroquias/paroquia-santa-maria-madalena-e-sao-

miguel-arcanjo/matriz-paroquial-santa-maria-madalena-e-sao-miguel-arcanjo, acessado em 

20/10/2021. 

 

A escola de samba Pérola Negra, situada na Vila desde quando esta era um bairro de 

operários, e ainda não tinha todo o agito dos dias atuais, teve como enredo no Carnaval de 

2004 o tema “Oh! Madalena de suas Tribos, Pérola Negra Faz o seu Canto” – foi a 

recuperação e um retorno à história iniciada pelos imigrantes portugueses por ocasião da 

construção do bairro, até à moderna Vila Madalena. Os mais de mil e quinhentos 

componentes e os quatro carros alegóricos falaram sobre momentos importantes dessa 

memória coletiva, com a chegada dos imigrantes, dos hippies e da Feira de Artes, além da 

boemia, que sempre marcou o local como reduto de artistas da Paulicéia Desvairada3. A 

história do bairro se mistura ao dia a dia da escola de samba, que na ocasião não ganhou o 

prêmio, mas deixou na Avenida, no sapateado de seus sambistas e suas baianas, e de todos 

os figurantes a marca indelével da construção e da contribuição inicial destes imigrantes 

portugueses. 

Assim como as festas religiosas do Dia do Trabalho e do Futebol de ontem, hoje a 

Vila ainda mantém a tradição de festividades, entre elas a Feira da Vila, que acontece 

anualmente no mês de agosto, há mais de três décadas. É uma verdadeira festa de rua, com 

comidas típicas, artesanato, saraus, shows musicais e circenses, entre outras coisas. Um 

evento que atrai milhares de visitantes, e enche de orgulho os moradores que não trocam o 

boêmio bairro por nenhum lugar. 

 
3 Andrade, Mário – Termo utilizado pelo autor ao analisar a cidade de São Paulo em 1927. 
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Na pesquisa de campo, buscamos levantar através da técnica da História Oral 

(FROTA, 1985), alguns depoimentos significativos, assim como levantamentos de 

depoimentos já realizados, no acervo do Museu da Pessoa, em documentos oficiais, para uma 

reflexão substanciosa. Pretendemos buscar no cruzamento entre as entrevistas realizadas ou 

a serem realizadas com as famílias descendentes de imigrantes portugueses: João Dias, José 

Braz, António Jarra, José Gomes, Décio Justo, Antonio da Rocha Guimbra, naturais das 

aldeias portuguesas de Vilar Formoso, São Pedro, Guarda, Vila Nova de Gaia, Porto e 

Espinho. 

A Vila ainda tem alguns de seus descendentes morando aí, na acolhedora atmosfera 

de seus heróicos ancestrais, onde alguns retornaram a Portugal, definitivamente. Outros, em 

visita. E outros, nunca mais retornaram, mas todos adotaram o Brasil como segunda pátria, 

pois aqui venceram, conseguiram “fazer a América”, deram aos seus filhos e netos educação 

de nível Superior, projeção intelectual, política, econômica e social. Os portugueses que 

analisamos pertencem ao grupo dos vencedores. 

 

Imagem 6: O bairro boêmio e a vida noturna. 

 
Fonte: https://www.guiadasemana.com.br/bares-drinks/noticia/os-melhores-bares-da-

vila-madalena, acessado em 11/11/2021.  
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