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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.

“VISUALIDADES DA DANÇA DO ESPONTÃO” ‐ DANÇAS AFRO‐BRASILEIRAS COMO
POSSIBILIDADE DE UMA EDUCAÇÃO MULTICULTURAL
S. G. P. de Souza (PQ)1
1
Instituto Federal do Rio grande do norte (IFRN) ‐ Campus Natal Central – Núcleo de Artes (NUART) – Diretoria
Acadêmica de Ciências (DIAC) ‐ Grupo de Pesquisa: Cultura, Arte e Sociedade (CASO) ‐ e‐mail:
Suely.gleide@ifrn.edu.br

RESUMO
As práticas educativas referentes à vivência cotidiana
dos povos africanos, pautados nas crenças, nas
produções artísticas, na expressividade verbal e não
verbal, na religiosidade e nas relações familiares,
precisam ser evidenciadas dentro da escola, sob a
perspectiva de considerar esses conhecimentos
importantes substratos para formulação de políticas
educacionais que valorizem os saberes desse grupo
étnico que tanto participou na formação da sociedade
brasileira.
A elaboração e composição de narrativas, a partir das
visualidades da dança do Espontão da comunidade

quilombola da Boa Vista, em Parelhas no Rio Grande do
Norte/RN, que apresenta‐se até hoje para a comunidade
seridoense, como sinal de afirmação étnica e de
mobilização política, nos fará refletir sobre o poder
simbólico desse fenômeno de representação coletiva
para a construção de identidades. Essas narrativas
podem ser vistas como forma de interação social, ou
seja, revitalização e perpetuação das danças como
fenômeno identitário da comunidade afro‐brasileira.
Essa pesquisa sugere inovação e melhorias nos recursos
didáticos, reflexão e conscientização a despeito da
inclusão da cultura afro nos currículos escolares.

PALAVRAS‐CHAVE: Dança, Educação, Identidade, Quilombos.

"VISIBILITY DANCE ESPONTÃO"
AFRO‐BRAZILIAN DANCE LIKE THE POSSIBILITY OF A MULTICULTURAL EDUCATION
ABSTRACT
Educational practices regarding daily life of African
peoples, guided in beliefs, artistic productions, in verbal
and nonverbal expression, religiosity and family
relationships need to be highlighted within the school.
From the perspective of knowledge important to
consider these substrates for formulating educational
policies that enhance the knowledge of that ethnic
group both participated in the formation of Brazilian
society. The preparation and composition of narratives,
from visibility dance Espontão of maroon community of
Boa Vista in Parelhas in Rio Grande do Norte / RN wo

until today shows itself to the community Seridó as a
sign of ethnic affirmation and political mobilization. In
this papper, I will reflect on the symbolic power of this
phenomenon of collective figuration for the
construction of identities. These narratives can be seen
as a form of social interaction, to revive again and
perpetuation of the dances as a phenomenon of a
communitarian african‐Brazilian identity. This research
suggests innovation and improvements in teaching
resources, reflection and awareness.

KEY‐WORDS: Dance, Education, Identity, Quilombos
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“VISUALIDADES DA DANÇA DO ESPONTÃO” ‐ DANÇAS AFRO‐BRASILEIRAS COMO
POSSIBILIDADE DE UMA EDUCAÇÃO MULTICULTURAL
INTRODUÇÃO
O presente artigo trata sobre as visualidades da dança do Espontão, dança que
acontece na comunidade quilombola da Boa Vista em Parelhas, e na cidade de Jardim do
Seridó. Comunidades estas, situadas na região do Seridó do Rio Grande do Norte ‐ RN.
Essa pesquisa é um desdobramento da minha tese de doutorado, que vem
sendo desenvolvida no âmbito do Instituto Federal do Rio Grande do Norte/IFRN e a
Universidade do Minho – UMinho‐PT e objetiva provocar uma reflexão sobre a “abertura”
da escola ao meio sociocultural dos educandos.
É uma proposta de considerar como recursos didáticos um conjunto de
“materiais imagéticos de cultura” (Indumentária‐figurinos, vestuários; cenários, adereços e
demais objetos visuais utilizados na dança do Espontão, bem como, a gestualidade da
dança; movimentos, passos de dança), capazes de se constituírem como projeções sociais
das pessoas dentro de uma determinada comunidade. Visa conhecer e analisar a relação
entre a dança do Espontão, a história e a identidade social dessas comunidades
quilombolas seridoense.
O estudo das visualidades da dança do Espontão é importante para o
reconhecimento social de um grupo que é historicamente marginalizado, os negros do
Brasil. Esta dança contem elementos simbólicos de grande representatividade para estas
comunidades. Como bem descreve Teodora Alves: “Os corpos que se expressam, no
momento que dançam, trazem impressos nas práticas culturais um conjunto de códigos
gestuais que criam um código estético que representa aquele grupo”.(ALVES, 2006, P. 38).
Desta forma, vemos na tríade: dança – arte – educação, um meio de recuperar
e desvelar elementos estéticos da tradição afro‐brasileira.
O desenvolvimento desse estudo oportunizará a geração de conhecimentos
sobre a cultura africana emergidos da própria comunidade a qual pertencem os educandos,
ou seja, possibilitará o estudo da África que aqui mora.
Baseados nos preceitos de Paulo Freire, concordamos que uma educação que
tenha como alicerce, conteúdos formulados a partir da realidade sócio cultural do aluno,
proporcionará um conhecer significativo e, consequentemente, resultará na formação de
cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. Estes indivíduos, por conhecer,
compreender e refletir sobre a realidade local, criarão um sentimento de pertença à esta
localidade, se reconhecendo como agente participativo da sua história.
Cada lugar tem suas histórias, seus personagens, suas práticas culturais... A
reflexão sobre estes aspectos gera conhecimentos que vão alem dos saberes locais, pois os
acontecimentos de um lugar não são fatos isolados, há elos que se entrelaçam.
Compreender a nossa cultura, é o primeiro passo para entendermos o mundo que nos
cerca. É descobrir os motivos da minha ação e, ao mesmo tempo, compreender a ação do
outro. E deste processo surge o respeito ao diferente, às diversidades culturais.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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Parafraseando Chico Science, “somos todos juntos numa miscigenação e não
podemos fugir da nossa etnia ‐ Indios, brancos, negros e mestiços. Nada de errado em seus
princípios”. Cabe à todos reconhecer, respeitar e valorizar cada diferença.
Cultura Afro‐brasileira e Escola
A Lei 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB/Lei 9.394/96, (BRASIL, 1996) e torna obrigatório o estudo sobre a cultura e história
afro‐brasileira e africana nas instituições públicas e privadas de ensino, acatou as
reivindicações do Movimento Negro que há muitos anos lutava para que o estado
reconhecesse o racismo à brasileira e derrubasse a ideia de democracia racial que, por
muito tempo, povoou o imaginário social brasileiro. É fruto de anos de luta do
Movimento Negro para que o estado brasileiro reconhecesse o racismo e traçasse
estratégias para combatê‐lo.
Irmandade dos negros do Rosário, suas práticas culturais e a Escola
A comunidade quilombola da Boa Vista dos Negros, desenvolve suas práticas
sociais e culturais, em duas outras localidades: Em Parelhas/RN, cidade onde a comunidade
está inserida e em Jardim do Seridó/RN. Por ser esta segunda, a primeira referência para a
Boa vista, já que Parelhas ainda não havia surgido, na época da fundação do povoado.

Figura 1 – Comunidade Quilombola Boa Vista do Negros – Irmandade do Rosário
(Fonte: Arquivo pessoal da autora – Jan/2014 )
É graças à Festa do Rosário, padroeira dos negros, realizada em Jardim do
Seridó, que tomamos conhecimento da presença das populações afro‐descendentes na
região, desde o século XVIII até hoje.
São nos festejos à Nossa Senhora do Rosário, que os grupos se apresentam ao
grande público. A festa, ao longo dos séculos, sofreu transformações: o rito religioso
passou a ser visto pela sociedade envolvente como “folclore”, mas é perceptível que a
devoção continua viva entre os quilombolas.
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Figura 2 – Irmandade do Rosário/Dança do espontão
(Fonte: Arquivo pessoal da autora – Jan/2014)

Figura 3 – Festa do Rosário de Jardim do Seridó
(Fonte: Arquivo pessoal da autora – Dez/2013)
A comunidade da Boa Vista dos Negros existe há mais de 300 anos e possui uma
identidade negra, com traços marcantes que caracterizam uma comunidade quilombola. Os
negros que lá estão, fazem parte da Irmandade do Rosário e realiza a tradicional dança do
Expontão. O visual de toda a celebração, mistura‐se aos movimentos da dança, com a profusão
de cores das fitas penduradas nas lanças empunhadas por seus brincantes. Os altares floridos, a
decoração da Igreja e as indumentárias dos personagens que encenam a batalha, completam a
cena das ricas e simbólicas histórias encontradas naquela comunidade.

Figura 4 – Festa de Nossa Senhora do Rosário
(Fonte: Arquivo pessoal da autora – Jan/2014 )
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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A festa do Rosário, da comunidade quilombola da Boa Vista, contextualiza‐se com as
questões da religiosidade afro‐brasileira. Ao chegarem em território brasileiro, os negros em
condição de escravos eram imediatamente batizados e “instruídos” a seguirem o catolicismo. No
entanto, essa conversão se dava apenas de forma superficial, pois as religiões de origem africana,
conseguiram permanecer, geralmente, através de práticas secretas.
Os negros escravos, mesmo sem muita catequese, tornavam‐se católicos, no
entanto, persistiam com suas tradições africanas. A irmandade do Rosário da Boa Vista do
Negros, com sua dança do Espontão e demais tradições, é exemplo desse fato.
A festa de Nossa senhora do rosário em Jardim do Seridó, ficou sendo
tradicionalmente celebrada desde 1863. Foi iniciada por Joaquim Antônio do Nascimento,
durante o paroquiado do Padre Francisco Justino Pereira de Brito, primeiro Vigário da paróquia
de Nossa Senhora da Conceição de Jardim do Seridó.
A celebração, desde o seu início, acontece na capela de Nossa senhora da Conceição.
As imagens primitivas de Nossa Senhora do Rosário e de São sebastião, esculpidas em madeira,
ainda existem e a da santa encontra‐se em poder da Irmandade da Boa Vista.
Na atualidade, algumas mudanças são percebidas por membros da irmandade, desde
a estrutura física aos rituais. Os negros hoje, se reúnem em acampamento na casa da irmandade
‐ casa mantida pela prefeitura, passam os três dias de festa juntos, dormindo de forma coletiva
em grandes salas e quartos, onde armam suas redes de dormir.

Figura 5 –Casa da Irmandade do Rosário
(Fonte: Arquivo pessoal da autora –Dez/2013)
Quanto ao vestuário, os negros da Irmandade usam calça azul e camisa branca, estas
cores fazem referência ao manto de Nossa Senhora. Em dias de coroação, vestem camisa branca
de botões, calça azul, sapatos pretos e uma boina na cabeça, é uma espécie de roupa de gala.
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Figura 6 – Detalhes das vestimentas dos saltadores
(Fonte: Arquivo pessoal da autora – Dez/2013 )
Houve uma grande revolução no que diz respeito aos instrumentos utilizados. A
princípio a percussão era baseada em tambores grandes, chamados alfaias, acompanhados de
taróis e pífanos. Permanecem os Tarois, mas os tambores de alfaias, que antes eram
confeccionados com cordas e pele de animais, foram substituidos por um Timbalão, espécie de
tambor mais industrializado. Os pífanos, que eram feitos de bambus, hoje são confeccionados
com canos plásticos.

Figura 7 – Instrumentos de hoje e de ontem
(Fonte: Arquivo pessoal da autora – Dez/2013 )
Como vemos, há uma rica e interessante narrativa sobre as tradições africanas
presente aqui nesses quintais brasileiros. Precisamos desvela‐la e consequentemente,
respeitá‐la.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final da pesquisa será realizada uma argumentação, elaborada pela
pesquisadora, sobre as possibilidades de diálogos entre as visualidades das danças
afrodescendentes com os desafios da educação contemporânea no que concerne a
inclusão de estudos sobre essa etnia. Este documento final possibilitará a inclusão de
novos conteúdos nos programas para a Educação Básica que envolvam a cultura afro‐
brasileira.
Por fim, este trabalho é um convite a aventurar‐se pelos saberes etnicos‐
culturais da comunidade quilombola da Boa Vista, um vislumbrar‐se pela magia da dança
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014
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do Espontão, um aprendizado que promove uma abertura para a valorização de saberes
étnico‐culturais da população negra. Pois como nos afirma Teodora Alves,
Dançar, na cultura negra,não significa apenas executar movimentos de
acordo com o ritmo tocado, significa, antes de disso,um momento de
sabedoria sobre a sua própria cultura, encontro com sua história, a
história de seus deuses, reis, rainhas, do seu povo, dos seus ancestrais.
(...) Significa ir buscar nesses aspectos – tão marcantes da cultura afro‐
brasileira – seus significados,seus valores, suas cenças e práticas. (ALVES,
2006, P. 100)
Retomando os ensinamentos de Paulo Freire (1998), podemos reafirmar que, a
aprendizagem é marcada historicamente como uma construção social, ou seja, o
aprendizado se efetiva na comunhão sujeito/mundo e nesse processo, o aprendiz (que
somos todos nós) deve fazer valer sua posição, sua autonomia.
Considerando que o corpo é a representação do sujeito no mundo e que a
corporeidade (instrumento relacional), se faz existir por meio das relações com outros
corpos, podemos admitir que, é na convivência entre corpos que se manifestam diversas
formas de aprendizagens. Logo, conclui‐se que a fonte principal dos saberes étnicos‐
culturais é a convivência. É na relação entre sujeito e a sua história, que são construídos e
perpassados os saberes de uma comunidade, seu mundo simbólico, religioso, imaginário,
real, étnico e cultural.
Segundo Merleau‐Ponty (1994), há um saber implícito nos nossos atos
corporais, uma coexistência do corpo com o seu meio circundante. Cada vivente traz
consigo uma grande parte da história vivida por suas gerações passadas. Há raízes que
embora não limitem a vida dos sujeitos, orientam trajetórias vividas por cada um. É esse
saber incorporado que, de certo modo, assegura a permanência das sociedades. Porém,
embora aconteça esse processo de educação informal, pela ancestralidade e pelo contato
cotidiano, isso não é garantia de uma significação por parte dos sujeitos sobre seus
próprios saberes étnicos‐culturais, pois o sujeito da ação, muitas vezes, não tece reflexões
sobre estes conhecimentos.
Nesta perspectiva, tudo converge para a possibilidade de diálogos entre as
visualidades da dança do Espontão e a história social da comunidade envolvida, com a
finalidade de produção de conhecimentos significantes aos sujeitos.
Dispositivos pedagógicos, tais como o estudo das visualidades (proposto nesta
pesquisa), na perspectiva de uma educação inter/multicultural, constituem um ponto de
amplificação, um meio de produzir conhecimento sobre culturas diversas e, em simultâneo,
como recursos metodológicos, ou seja, um meio de dar voz e valorizar as especificidades e
trocas culturais, num processo de construção e produção de conhecimentos, decorrentes
de uma participação efetiva dos diferentes agentes sociais.
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A construção de artefatos visuais, entre os quais se inclui o estético e o artístico
(dimensões sígnicas e as relações experimentais estéticas), ocorre pela persistência do
passado no presente. Logo, suas análises, nos proporcionam narrativas de como o presente
consegue criar novas tradições e que demarcarão os percursos traçados e trilhados daqui
por diante.
CONCLUSÃO
A partir de sistematizada, a pesquisa sugere novos olhares, novas atitudes e que
sejam inclusos novos conteúdos nos programas para a Educação Básica que envolvam a
cultura afro‐brasileira.
Como vimos nesse estudo, uma das possibilidades de construção de
conhecimento é a partir das visualidades das danças populares de origem afro.
Em suma, a pertinência da pesquisa pode ser justificada com base em duas
vertentes:
Vertente social ‐ O estudo pode servir de incentivo para a compreensão das relações
interétnicas entre os alunos não só na Educação Básica, como também em outros níveis de
ensino.
Vertente acadêmica ‐ O estudo pode significar uma contribuição significativa no
campo da formação de profissionais da Educação, numa altura em que são escassos os
estudos que se debruçam sobre a temática.
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RESUMO
A memória é um dos principais aspectos que
nos identificam como participantes ativos da construção
do nosso ser e do lugar social onde vivenciamos, pois é
através da memória que refletimos sobre o nosso agir,
interligando o passado e o presente, assim como na
repercussão das nossas ações. Buscar analisar um
determinado período através de perspectivas de um
grupo, é convidar a ver esse período por um olhar único
e diferenciado. Assim, através de um paralelo formado

entre entrevistas e o filme “Cabra Cega”, busca‐se neste
trabalho analisar a ditadura militar brasileira ‐ conhecida
como os anos de chumbo ‐ pelo olhar de mulheres
militantes, que atuaram na construção da nossa atual
vivência e que tiveram um papel extremamente
relevante na busca de uma sociedade justa, busca essa,
que merece ser refletida e lembrada nesses 50 anos que
se
passaram.

PALAVRAS‐CHAVE: Memória, Ditadura Militar, Mulheres, Perspectiva.

FROM DESTROY OF LEAD TO COMBAT OF THE FLOWERS: THE BRAZILIAN MILITARY
DICTATORSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN MILITANTS
ABSTRACT
The memory is one of the main aspects that
identify us as active participants in the construction of
our being and social place where we experience,
because it is through memory that we reflect on our
actions, interconnecting the past and the present, as
well as the repercussion of our actions. Quest analyze a
given period by perspectives of a group, is invited to see
this period by a single and different look. Thus, through

a parallel formed between interviews and the movie
"Cabra Cega", we seek in this work analyze the Brazilian
military dictatorship ‐ known as the years of lead ‐ by
the look of women militants who acted in building our
current experience and had an extremely a relevant
role in the search for a just society, search this, that
deserves to be remembered and reflected in these 50
years
have
passed.

KEY‐WORDS: Memory, Military Dictatorship, Women, Perspective.
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DO DESTRUIR DO CHUMBO AO COMBATE DAS FLORES: A DITADURA MILITAR BRASILEIRA NA
PERSPECTIVA DAS MULHERES MILITANTES
INTRODUÇÃO
A memória é construída a partir da interligação entre o passado e presente, o que acaba
por afetar o futuro de certa forma. No entanto, como a memória está atuando no presente,
acaba sofrendo modificações em função dos acontecimentos. Certa reflexão ocorre, de acordo
com o que se tem por “correto” na sociedade vivenciada; isto é, ao trazer á tona as memórias são
feitas reflexões acerca do que foi realizado pelo individuo.
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Uma das grandes dificuldades de se tratar dos acontecimentos passados é o
esquecimento. Fato muitas vezes decorrido de certa manipulação política, da incapacidade
mental de recordar tudo ou o trauma trago por certas lembranças. Tais dificuldades são visíveis
quando tratamos da ditadura militar brasileira.
Com relação aos golpes militares da década de 60, há duas possíveis vertentes: acadêmica
e relatada. Na primeira observa‐se que os fatores são voltados à área econômica, bem como o
apoio político de João Goulart, considerado frágil. A segunda vertente se dentina à área política,
com enfoque na crise hierárquica militar, a instabilidade, e a relação governo‐militares.
A principio, a tortura surgiu como modo de vingança contra aqueles que contrariavam o
poder do Rei, durante séculos esse ato foi realizado tanto no Brasil, quanto no mundo. Durante o
período colonial brasileiro, as torturas eram realizadas como punição contra escravos (negros e
índios), aqueles perseguidos pela inquisição e que praticavam algum delito contra Coroa
Portuguesa. Então surgiram como forma de punição àqueles que contrariavam a “moral e bons
costumes” defendidos pelos militares brasileiros.
Assim, diferente do fascismo, por exemplo, a ditadura militar brasileira consistia em
controlar a população e não supostamente conduzi‐la, já que Mussolini pregava que essa
população era incapaz de se defender das elites. Portanto, o governo ditatorial utilizava da
brutalidade física no campo social, mas também seus direitos se tornavam ilegitimáveis com a
implantação dos 17 atos institucionais, sendo o 5º o mais repressor; então, não ter direitos era
garantido por lei (CHIAVENATO, 2004).
A repressão por meio da força nesse contexto era inclusive justificada por um dos
membros da ditadura militar, o desembargador Otávio Gonzaga Júnior, secretário da Segurança
de São Paulo em 1979 que justificava a força como sendo necessária porque “O brasileiro é um
despreparado em termos gerais, todos sabemos disso. Este é um país de miseráveis, favelados,
ignorantes e analfabetos, e é evidente que todos estes elementos criam dificuldades.” (Folha de
São Paulo apud CHIAVENATO, 2004, p. 71).
As mulheres que vivenciaram o regime militar acabaram passando por maiores transições,
sofrendo impactos pela história e pelo gênero, isto é, foram censuradas pelo seu discurso
político, o que as demais classes igualmente passaram, porém também pela posição que a
hierarquia mantinha as mulheres. O ícone feminino passa a ser tratado nessa proposta como
histórico e social, uma vez que por si próprias escolheram ideais e suportaram as consequências,
atundo no âmbito da historia e da sociedade. Assim, a partir da ditadura militar, a participação
das mulheres quebrou com “o estereótipo da mulher restrita ao espaço privado e doméstico,
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enquanto mãe, esposa, irmã e dona de casa, que vive em função do mundo masculino” (RIDENTI,
1990 in NASCIMENTO; TRINDADE; AMÂNCIO, 2009, p. 25).
Segundo Lemos [et al]:
As mulheres eram vistas como pessoas que não podiam se envolver em questões
econômicas e políticas, por isso o movimento feminista não tinha força o
suficiente para reivindicar seus direitos perante a ditadura [...] a representação
desses grupos estava começando a ser construída e como era muito recente,
contribuiu para que houvesse uma forte repressão por parte da sociedade uma
vez que se tinha o entendimento de que eles não deveriam estar lutando, pois
isso não era incumbido a eles. O dever deles, portanto, era condizer com a
inflexibilidade onde a cultura histórica diz que quem tem direitos são os homens
que são brancos e adultos (2013).

Percebe‐se que não havia espaço pra discutir pautas que diziam respeito única e
exclusivamente a demanda das mulheres, pois de um lado via‐se uma articulação que tinha
começado a engatinhar agora e por outro uma censura exorbitante. Assim, as mobilizações
femininas somavam‐se a resistência à ditadura, ao mesmo instante em que o engajamento
político de mulheres já representava uma conquista enorme no rever o papel secundário que a
mulher ainda possuía (SARTI, 2004).
Ainda assim, percebe‐se que não há muitos relatos da ditadura militar através dos olhares
de mulheres, o que é incoerente já que o movimento feminista presa recuperar a presença de
mulheres do passado para observar suas lutas. Albertina [et al.] expõe essa inquietação quando
afirma que “As mulheres, como todos aqueles que nunca foram reconhecidos pela historiografia,
não têm a sua história registrada.” (1980) e Margareth reafirma em “Suprimidas da história, [as
mulheres] foram alocadas na figura da passavidade, do silêncio, da sombra na esfera
desvalorizada do privado.” (1995/96)
Durante a ditadura militar brasileira os jovens foram de grande importância para as
transformações políticas e de gênero, mulheres de 14 a 24 anos entraram no movimento como
militantes e começaram a passar por um processo de redefinição pessoal e coletiva, modificando
o que é ser mulher na sociedade brasileira, pois começavam a se colocar no mesmo patamar de
homens, já que participavam de uma luta armada (NASCIMENTO; TRINDADE; AMÂNCIO, 2009);
diante disso, essa proposta busca analisar a participação da mulher durante tal momento,
permitindo o entendimento histórico acerca da construção social brasileira feminina.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para entender o que foi vivenciado durante essa época foi analisada uma pesquisa
realizada por Ingrid Nascimento com mulheres que eram militantes na época do regime
ditatorial, bem como o filme “Cabra Cega” (2005), que traz a retratação das torturas sofridas
pelas mulheres.
A pesquisa realizada por Nascimento demonstra pontos fortes em comum, como a
religião e a ideia de amar ao próximo como influenciadores do ingresso na militância; as famílias
também eram de suma importância, uma vez que o pensamento dos pais tinha uma visão futura,
como o estudo ante o casamento. A maioria das entrevistadas casou‐se durante a época do
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regime militar, já que seu estado civil interferia na hora de prendê‐las, se o marido já estivesse
preso elas eram soltas; no entanto, os casamentos que duraram foram com os não militantes. As
que se tornaram mães pararam de se interessar pela militância, dedicando‐se aos empregos e
aos filhos, nota‐se uma ruptura nos padrões vivenciados no qual as mulheres começavam a
manter ambas as coisas, ainda que casadas e com filhos a carreira profissional continuava.

Figura 1 – Cena do filme Cabra Cega (2005)1
A Figura 1 retrata o filme “Cabra Cega” (2005), com roteiro de Di Moretti e produção de
Toni Venturi, que traz duas dimensões na realidade feminina da época, a primeira daquelas
militantes que eram presas e passavam por diversas torturas, como choque nas partes íntimas ou
sons de criança chorando fingindo que fosse seus filhos; a segunda dimensão é aquelas militantes
que lutavam com armas, montavam táticas e ficavam escondidas graças às condições
hierárquicas de gênero. Como as mulheres normalmente atuavam em papéis inferiores na
sociedade eram ótimas para espiãs, trabalhando em comércios e organizando reuniões através
de suas atividades diárias.
Portanto, a pesquisa se constitui de forma explicativa, já que buscou analisar a ditadura
militar a partir da perspectiva do grupo social das mulheres; por uma abordagem indireta, pois já
é um campo que foi explorado e de forma bibliográfica, pois seu embasamento se dá por
materiais já publicados. Como no decorrer deste artigo busca‐se trazer a ditadura militar como
impulsor do surgimento do movimento feminista, utilizando fontes escritas e audiovisuais para
comprovar essa hipótese, a pesquisa caracteriza‐se por uma abordagem hipotética‐histórica.
O estudo foi desenvolvido entre março e maio de 2014 a partir de treze fontes
bibliográficas, sendo cinco para nortear o contexto vivido naquela época, três destinados
exclusivamente para a forte censura presente na ditadura, e outros cinco para analisar o papel da
mulher na luta contra a ditadura. Assim, reúne‐se aqui o estudo de duas revistas, três livros, seis
artigos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais e um longa‐metragem.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Se as mulheres eram atuantes na vida política o que as fez se afastarem? Prisões, torturas,
julgamento que chegavam a três anos, entre outros. Podemos perceber que os vinte anos de
ditadura desencantaram muitas mulheres, o que acarretou o distanciamento das mesmas da
politica. O sofrimento enfrentado, seja ele psicológico ou físico, manteve muitas mulheres em
silêncio até os dias atuais, o esquecimento traumático que permaneceu.
O feminismo surgiu no Brasil a partir da ditadura militar, a resistência que as mulheres
impuseram à isso e a sua colaboração na mudança política e social. A principio, as militantes
estavam negando um papel característico feminino, contrariando o paradigma do casamento e
pondo em questão a virgindade. Segundo Sarti “comportando‐se como homens, pegando em
armas e tendo êxito neste comportamento” (1998), o que foi um ponto forte na mudança da
hierarquia de gênero, já que uma igualdade (mesmo comparativa) estava sendo estabelecida.
É importante perceber que diferentemente das organizações sociais onde a mulher é
colocada em segundo plano, no movimento esquerdista a mulher conseguia ter um papel
importante (NASCIMENTO; TRINDADE; AMÂNCIO, 2009). Por volta de 1968 tornavam‐se mais
acessíveis os métodos anticoncepcionais e as terapias, o que mudava os comportamentos
afetivos, gerando impactos em um país que tentava se modernizar com o mercado de trabalho e
o meio educacional, ainda que as mulheres sofressem exclusão, novas oportunidades estavam
surgindo.
Além disso, vale ressaltar que o movimento feminista ganhou sim articulação através de
ensinamentos esquerdistas, mas esse movimento que foi derivado também contribui para a
bandeira esquerdista ao passo que o movimento feminista rompia um tradicionalismo político do
próprio comunismo, se construindo como algo anticapitalista, mas também como algo
antimachismo; ou seja, o movimento feminista brasileiro já surge com um paradoxo, pois tinha
que administrar o seu surgimento ao mesmo tempo que caminhava com os outros grupos que
lutavam contra a ditadura e que as vinham como “um sério pequeno desvio burguês” (PINTO
apud GARCIA, 2013, 1752).
Alguns movimentos foram surgindo como Brasil Mulher, Nós Mulheres e Feminino pela
Anistia, o que preocupava a muitos. A direita acreditava no feminismo como um “movimento
imoral”, a esquerda como um “reformismo burguês” e diversos homens e mulheres como “movimento
anti‐feminino”. A anistia de 1979 contribuiu para fortalecer o movimento feminista, visto que as
mulheres exiladas que retornaram no começo dos anos 80 traziam experiências políticas de
movimentos feministas que eram atuantes na Europa, bem como experiências sociais, pois
vivenciaram organizações domiciliares diferentes das tradicionalmente aplicadas na sociedade
brasileira.
Depois do regime militar a presença de mulheres em casas legislativas subiu de 0,6% para
5,3%, sendo uma delas negra (MACAULEY, 2006). Nesse contexto surgiram conselhos federais,
estaduais e municipais voltados à condição feminina, delegacias próprias e mudança na condição
da mulher na Constituição Federal de 1988, excluindo a tutela masculina na sociedade conjugal.
O feminismo, decorrente da ditadura militar, mudou o plano social e político brasileiro, trazendo

singularidade ao gênero e importantes mudanças que influenciam diretamente no modo de vida
atual.

CONCLUSÃO
A censura juntamente com a repressão física estão presentes no decorrer da história
brasileira, iniciando na colonização portuguesa, permanecendo na escravidão e se perpetuando
para os anos da ditadura militar, fazendo com que novamente grupos se tornem marginalizados.
Dentre estes grupos se encontram as mulheres que aparentemente deveriam ser domésticas e
cuidarem da sua família, mas que na verdade assumem um papel fundamental na luta pela
construção de um país mais justo politicamente e socialmente.
Diante disso, é perceptível que as mulheres, que ainda não possuíam nenhuma
representação formada, necessitavam se organizar para lutar contra as injustiças vigentes. Assim,
é nesse período que realmente surge o movimento feminista no Brasil, que lutava contra uma
misoginia ainda predominante no país e que assumia o seu papel de cidadã construtora do
território em que habita. As mulheres anteriormente não possuíam nem vez nem voz no cenário
brasileiro e eram classificadas como inferiores aos homens e todo esse cenário começa mudar
nesse contexto e faz com que a mulher exerça um papel extremamente relevante no movimento
de esquerda.
Além disso, também pode‐se identificar motivos do afastamento da mulher na luta contra
direitos. É estritamente importante perceber que ainda hoje o movimento feminista é atuante e
busca melhorias para as mulheres, mas ainda há atualmente enraizado por em algumas mulheres
um sentimento de inferioridade, justamente pelos danos irreparáveis que essa classe sofreu
naquela época e pelo reconhecimento que não foi devidamente dado a essas flores que
enfrentaram os anos de chumbo em busca de uma justiça social.
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RESUMO
Atualmente, mulheres rurais tentam desenvolver projetos
que possam beneficiar famílias com atividades sócio‐
produtivas
e
econômicas,
que
proporcionem
desenvolvimento
sustentável
a
determinadas
comunidades, e também melhores condições de vida para
as famílias em geral. “As Mulheres Idealistas” localizadas
na Comunidade Santa Rita de Cima – Congo/PB, com seu
trabalho desenvolvido a partir da produção de artigos
sustentáveis beneficiam a quem produz e a quem os
adquire, por se tratar de produtos naturais, de boa
qualidade e de baixo custo. O objetivo geral deste
trabalho é analisar o grupo e sua formação como

mecanismo de equilíbrio na Economia Solidária, e suas
contribuições sociais e econômicas para o município do
Congo. Realizou‐se uma pesquisa exploratória com
abordagem qualitativa, estudo de caso e pesquisa
bibliográfica, com anotações no diário de campo do
pesquisador. O projeto contribui a todos os envolvidos
com melhorias sociais e econômicas, ganhos para a
produção local, fertilização do solo devido a inexistência
de agrotóxicos na agricultura familiar, o que agrega
valores inteligentes a economia solidária, evitando
desperdício e dando proteção ao ambiente em que vivem,
a partir de atividades de reciclagem.

PALAVRAS‐CHAVE: mulheres, economia, desenvolvimento sustentável

WOMEN HEALERS GROUP: SOLIDARY ECONOMY E CONTRIBUTIONS TO THE CITY F CONGO/PB
ABSTRACT
Currently, rural women try to develop projects that
benefit families with productive activities and socio‐
economic sustainable development to provide certain
communities, as well as better living conditions for
families in general. "Women Healers" Community located
in Santa Rita de Cima ‐ Congo / PB, with his work from the
production of sustainable products benefit those who
produce and those who got them, because it is a natural
product, good quality and low cost. The overall goal of this
work is to analyze the group and its formation as a
mechanism for balancing the Solidary Economy, and their

social and economic contributions to the city of Congo.
We performed an exploratory study with a qualitative
case study and literature review, with notes on the
researcher's field diary. The project contributes to all
involved with social improvements and economic gains for
local production, soil fertility due to lack of pesticides in
family farming, which combines intelligent values the
solidarity economy, avoiding waste and giving protection
to the environment in which they live from recycling
activities.

KEY‐WORDS: women, economy, sustainable development

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

GRUPO MULHERES IDEALISTAS: ECONOMIA SOLIDÁRIA E CONTRIBUIÇÕES PARA O MUNICÍPIO DO
CONGO/PB
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como finalidade mostrar a importância das atividades resultantes da
economia solidária, enfatizando a formação do grupo Mulheres Idealistas como solução para a busca
de emprego e renda. O grupo feminista está inserido na Associação dos Pequenos Produtores Rurais
do Riacho do Algodão e Santa Rita de Cima, município do Congo na Paraíba, localizada na Comunidade
Santa Rita de Cima, vizinho a Comunidade do Riacho do Algodão, com distância de 9 km do município
do Congo, localizando‐se entre este município e o município de Sumé, ambos no Cariri Ocidental no
estado da Paraíba.
Mediante essas afirmações, o objetivo geral deste trabalho é a análise voltada ao grupo
Mulheres idealistas e sua formação como mecanismo de equilíbrio na Economia Solidária, além de suas
contribuições sociais e econômicas para o município. Como objetivos específicos, têm‐se: demonstrar a
importância do aproveitamento de materiais recicláveis como: garrafas pet (fabricação de vassouras),
recursos naturais para o grupo; verificar os fatores e as atividades do grupo que influenciam para o
desenvolvimento local e sustentável da comunidade do projeto; e, enfatizar o apoio da gestão pública
municipal ao grupo feminista do estudo.
Na pesquisa em tela, foi utilizado um estudo de caso de natureza exploratória com
abordagem qualitativa. Realizou‐se um levantamento bibliográfico, procurando‐se abranger
livros, artigos científicos, monografias, revistas, jornais e etc. Ao mesmo tempo, foi utilizado um
instrumento de coleta de dados para aprofundar o conhecimento sobre o grupo em estudo, além
de anotações em diários durante o acompanhamento do pesquisador ao grupo.
Durante o processo de investigação científica, foram utilizados os métodos indutivo e dedutivo,
com a intenção de ampliar a observação e a análise do fenômeno social em discussão, bem como suas
causas, consequências e discussões.
Este trabalho se justifica a partir da curiosidade da pesquisa em analisar a formação e a atuação
do grupo feminino, que conta atualmente com alguns projetos e apoio da Prefeitura Municipal do
Congo, SEBRAE, CUNHÃ, SINTRAF, PDHC/ Centro das Mulheres 8 de março. Este grupo é de suma
importância para a região do cariri paraibano por proporcionar alimentos frescos e saudáveis, sem
produtos químicos, já que se trata de uma agricultura sustentável, buscando garantir melhorias
ambientais ao solo, além da melhoria da gestão pública municipal, para os cidadãos em geral e para
estudos acadêmicos.
A ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS
Constata‐se ainda que a década de 1980 foi o início de mudanças profundas nas estruturas
econômicas e políticas, em que os termos: economia, privatizações e investimento passam a ser
extremamente utilizados, dando ênfase aos debates sobre questões ambientais. Já na década de
1990, o avanço tecnológico fez com que as barreiras políticas, econômicas e sociais fossem quebradas,
mediante a integração econômica e a globalização, aprofundando as desigualdades sociais e políticas
entre os povos.
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A participação das mulheres nessas experiências evidencia um processo inegável de
autonomização, baseado em várias dinâmicas estreitamente complementares. Em países como o Brasil
nota‐se a existência de órgãos especializados e políticas públicas empenhados em garantir os direitos
das mulheres. Mesmo com a existência desses aparatos governamentais, o desafio de garantir todos os
direitos humanos a todas as mulheres está presente, o que demonstra que as demandas feministas
não se esgotam na transformação do Estado. Uma primeira forma de mediação se dá entre as
mulheres, tomadas isoladamente e reconhecidas em sua individualidade, e o coletivo que elas
constituem.
Portanto, a economia solidária ressurge no Brasil, assim como nos países europeus e nos
Estados Unidos como uma alternativa de salvamento para a classe trabalhadora, contra o processo
neoliberal de aniquilamento de uma grande quantidade de postos de trabalho formal, tanto na
iniciativa privada, quanto na esfera público; em que o presidente Fernando Collor de Melo iniciou sua
política de privatização e, se instalando durante dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1994‐
2002), aumentando assim a pobreza a um nível jamais visto.
No entanto, o desenvolvimento local tende a proporcionar condições, com melhor qualidade de
vida, quando se trata principalmente de economia solidária e desenvolvimento sustentável. Portanto,
nota‐se que é através da produção, comercialização e consumo que surge a solução para os problemas,
onde envolve famílias inseridas em atividades de vários aspectos em que se destaca a agricultura
familiar como a mais produtiva.
Singer argumenta que a economia solidária pode ser uma estratégia possível de luta contra as
desigualdades sociais e o desemprego:
A construção da economia solidária é uma destas outras estratégias. Ela aproveita a mudança
nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas
formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado
capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao cabo de alguns anos,
dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportunidade de se reintegrar à
produção por conta própria individual ou coletivamente. (SINGER, 2002 p. 138).

Sendo assim, a economia solidária pode ser uma das alternativas para o desemprego crescente
e para a melhoria da qualidade de vida dos cooperados.
Diante disso, o crescimento da economia solidária no contexto brasileiro evoluiu a partir de
fatores variados, dentre os quais reflete o desempenho urbano e a desocupação rural que é resultante
de um pensamento coletivo ou individual de querer a partir de trabalhos de reciclagem, de
aproveitamento do solo, do tempo disponível, manifestar‐se assim como luta de sobrevivência. Porém,
percebe‐se que a população urbana aumentou conforme os censos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) de 1940 até os últimos anos houve um declínio da população rural, em se tratando
de desenvolvimento rural sustentável se baseava principalmente em transferências tecnológicas.
(SILVA E RIBEIRO, 2010).
Mas, mesmo assim, o percurso realizado pelas mulheres demonstra uma caminhada rumo à
autonomia; capacidade de governar a si mesmas, capacidade de escolher entre diversos valores e
correntes de opiniões. Embora as mulheres insistam em sua capacidade de “ser por si mesmas” e de
“fazer por si mesmas”, essa capacidade é indissociável de uma aptidão para por em jogo suas
diferenças e suas semelhanças. (GUÉRIN, 2005 p. 152).
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO MEIO DE SOBREVIVÊNCIA
A economia enquanto ciência trata das atividades econômicas, sempre realizadas por grupos, e
também individualmente, possivelmente como condição de sobrevivência, o que explica o porquê das
atividades econômicas também ser sociais.
A economia solidária surge como reação a este mundo produzido pelo capitalismo. Sua visão de
mundo baseia‐se na ideia de que a principal virtude de qualquer sistema econômico é promover a
cooperação entre as pessoas, famílias, comunidades, países, etc; já que a comunidade se compõe
efetivamente de pessoas diferentes resultante da concentração de qualidades em alguns e defeitos em
outros. Sendo o progresso da sociedade resultante da combinação destas múltiplas qualidades e
defeitos de vários indivíduos, quando estes se associam e cooperam entre si.
Em países como Brasil nota‐se a existência de órgãos especializados e políticas públicas
empenhadas em garantir os direitos das mulheres. (MIRANDA, 2007). Mesmo com a existência desses
aparatos governamentais, o desafio de garantir todos os direitos humanos a todas as mulheres está
presente, o que demonstra que as demandas feministas não se esgotam na transformação do Estado.
Nas questões solidárias de economia, os meios de produção são propriedades dos que
trabalham, em que a coletividade é a base de um empreendimentos de comercialização de compra e
venda, envolvendo dimensão social, cultural, econômica, política e ecológica, proporcionando aos
componentes atuarem em ambientes adquirindo sustentabilidade com o aproveitamento e a
preservação do solo, e a aquisição de equipamentos para esta economia ser devidamente incentivada
por recompensas invejáveis.
De acordo com Arroyo e Schuch, (2006 p. 34), a economia solidária:
é uma economia que avança com a organização dos empreendedores populares, aqui
entendidos como o conjunto de trabalhadores por conta própria: autônomos, profissionais
liberais, micro e pequenos empresários, na formalidade ou não, que individualmente ou de
alguma forma coletiva buscam alternativas econômicas a partir de sua própria iniciativa.

Sendo assim, os cooperados buscam melhores condições de vida e diminuição da exploração do
trabalho; já que no sistema capitalista vigente a exploração é extrema e sem vantagens financeiras e
sociais para estes.
Arroyo e Schuch (2006) salientam que a economia solidária está fundamentada nos seguintes
princípios, apontando que o caminho do desenvolvimento sustentável está integrado a melhor
qualidade de vida:
● Valorização social no trabalho humano ‐ consiste nas atividades econômica exercidas pelo homem
uma maior valorização e respeito a sua força no trabalho;
● Desenvolvimento integrado e sustentável na sociedade – o objetivo é o intercâmbio
homem/natureza;
● Busca dos valores do associa vismo, do coopera vismo, do mutualismo e da solidariedade – visa
uma forma de criar uma sociedade humanizadora e eficaz para todos;
● O trabalho como valor central na Economia solidária – o saber (a coleta de informação para geração
de conhecimento), a criatividade humana que é fruto do trabalho e do processo de geração de
conhecimento;
● O ser humano sujeito a ﬁnalidade da a vidade econômica – não gerador de riquezas;
● Buscar a unidade entre produção e reprodução – evitando contradições do sistema capitalista;
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● Buscar a solidariedade dos povos dos hemisférios Norte e Sul – objetivando o aumento de qualidade
de vida para todos;
● Geração de trabalho e renda – visa combater a exclusão social e a eliminação das desigualdades
materiais.
Percebe‐se que é necessário a gestão pública ter uma visão empreendedora, priorizando ações
que combatam a miséria, definindo uma política de distribuição e renda, oferecendo apoio e
mecanismos as associações, cooperativas e quaisquer organização que possam surgir a partir da
coletividade e da união, ou seja, apoie também empreendimentos econômico‐solidários.
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA ECONOMIA SOLIDÁRIA
O feminismo em rede tem mostrado que a agenda de gênero é uma agenda sem fronteiras.
Para Castells (1999), o movimento feminista é composto pelo entrelaçamento de indivíduos,
organizações e campanhas atuando em rede e é esse tipo de atuação que o torna vital, flexível e
diversificado.
Comenta Oliveira (2006, p. 31):
este traço de oposição, que marca uma espécie de denominador comum entre as diferentes
organizações de economia solidária, é particularmente importante, pois não só desvela tensões
como mostra a resistência de grupamentos sociais. É um percurso que envolve, ao mesmo
tempo, tanto o terreno da economia quanto o da cultura e das formas de organização social.

O feminismo propõe um projeto de sociedade alternativa e coloca como objetivo a abolição, ou
ao menos transformação profunda, da ordem patriarcal e de seu poder regulador, em nome de
princípios de igualdade, de equidade e de justiça social. Os movimentos feministas reúnem um
conjunto de discursos e práticas que dão prioridade à luta das mulheres para denunciar a desigualdade
de gênero. (DESCARRIES, 2002).
Contudo, apesar das inúmeras conquistas das mulheres no mundo, o Brasil e outros países
ainda enfrentam o desafio de garantir todos os direitos humanos a todas as mulheres. Mesmo com
essas dificuldades “o governo brasileiro tem incentivado os departamentos federais a trabalharem
juntos para incorporar a diversidade, inclusive a perspectiva de gênero, em todas as políticas,
programas e serviços”. (MIRANDA, 2010, p. 4).
Diversas experiências caminham no sentido de se constituírem em redes regionais ou nacionais,
almejando serviços de proximidade, longe de se reduzir a pequenos “bicos” desvalorizados, fontes de
precariedade e de subordinação, permitindo que as mulheres elaborem seus projetos para que possam
colocá‐los em prática a partir de uma dinâmica coletiva; salientando assim, a importância de “si
mesmas”, “decidir por si mesmas”, “ encontrar soluções por si mesmas”, insistindo sempre na sua
capacidade de ação. (GUÉRIN, 2005).
Oliveira (2008), afirma que a inserção das mulheres nas relações de trabalho não constitui um
evento simples, ao contrário, ele é investido de várias problemáticas. Além de uma desigualdade de
cunho social, as mulheres são vítimas da desigualdade de sexo nas relações de trabalho.
Elas são, na maioria das vezes, as maiores vítimas do desemprego, e quando estão empregadas
são submetidas ao trabalho doméstico ou às mais variadas formas de trabalhos, que são caracterizados
como precários, pois além de não conferir a elas os direitos constitucionalmente garantidos, ainda não
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promovem a emancipação e o reconhecimento. No entanto, percebe‐se que existe uma desigualdade
não só social, mas também de sexo nas relações de trabalho. (GUÉRIN, 2005).
A economia solidária é considerada outro modo de produção, cujos princípios básicos são a
propriedade coletiva ou associação do capital e o direito à liberdade individual. Nesse sentido, os
empreendimentos solidários aparecem como uma possibilidade de geração de trabalho e renda e se
posicionam como um instrumento que reforça a organização social, a solidariedade, gera capacitação e
trabalho e contribui para a promoção da cidadania e inclusão social, sobretudo das mulheres. E
propicia ainda, por sua característica autogestionária o exercício da participação, da convivência,
constrói novas relações entre as pessoas e se torna um campo fecundo de luta por reconhecimento
social.
ANÁLISES DE RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo feminista está inserido na Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Riacho do
Algodão e Santa Rita de Cima município do Congo – PB, com uma distância de 9 km do município
citado, que tem uma população de 4.687 habitantes, destes 2.942 na zona urbana e 1.745 na zona
rural, segundo dados do IBGE (2010). Ainda com dados no censo do IBGE de 2010, a população
feminina correspondente a zona rural foi 805 (oitocentas e cinco) mulheres, enquanto que na cidade
foi de 1504 (mil quinhentas e quatro) mulheres. Esta comunidade tem limites com Santa Rita de Baixo
(antiga Barra do Rio), Riacho do Algodão e Carmo, sendo as comunidades mais próximas do município.
Dessa população rural analisada surge o grupo “As Idealistas”, hoje com o nome “Mulheres
Idealistas” tendo como representante Andréa de Amorim da Silva, que é também trabalhadora da
Agricultura Familiar, ex‐presidente da Associação e presidente do SINTRAF e tem como Coordenadora
Jucileide Firmino de Sousa Oliveira, pedagoga e secretária de administração e finanças do Sindicato dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar (SINTRAF) e conta ainda com a participação das agricultoras e
artesãs dos sítios Santa Rita e Riacho do Algodão.
Percebe‐se que quanto à idade das participantes dos grupos, foram identificadas pessoas na
faixa etária entre 17 e 65 anos. Até 30 anos situam‐se 2 (duas) participantes; de 31 a 40 anos, 4
(quatro) participantes; de 41 a 50 anos, 3 (três) participantes; de 51 a 60 anos, 1 (uma) participante,
percebe‐se no perfil das participantes da pesquisa.
GRÁFICO 01: Idade das participantes do grupo

Sobre o nível de escolaridade das participantes, obtivemos as seguintes informações: 2 (duas)
tem nível superior completo, 4 (quatro) têm nível médio completo, 2 (duas) têm nível fundamental II
completo, 2 (duas) são alfabetizadas, e não existe nenhuma não alfabetizada.
O pensamento coletivo das mulheres era montar oficinas em que pudessem desenvolver
atividades de natureza artesanal, produtos de consumo e outros mecanismos, entre eles estavam as
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principais como: renascença, biscuit, confecção de fraldas, pintura em tecidos, curso de cabeleireiro,
artesanato com madeira (caatinga), crochê e hortas (verduras, legumes e frutas). Porém, existia uma
união de aproximadamente de 10(dez) mulheres e hoje esse número dobrou para 20(vinte) mulheres.
As atividades manuais tiveram seu desenvolvimento com o cultivo de hortas que contam com
alimentos hortigranjeiros variados sem agrotóxicos, o artesanato com sua característica própria como:
ornamentação de sandálias, fabricação de bolsas, utilização de fuxico, artigos feitos com jornal, tecido,
lata e outros de uso diversos de materiais reciclados a partir da utilização de garrafas pet para a
fabricação de vassouras, fuxico, artigos feitos com jornal, tecido, lata e outros de uso diversos de
materiais reciclados a partir da utilização de garrafas pet para a fabricação de vassouras.
Assim, foi possível identificar que no perfil das participantes do grupo ‘Mulheres Idealistas”, é
predominante as pessoas do sexo feminino, com idade superior a 31 anos, casadas, com ensino médio
completo e que na maioria das casas residem em média de 4 a 6 pessoas.
A respeito da quantidade de pessoas que contribuem com a renda familiar: em 6(seis) casos
apenas 1(uma) pessoa contribui; em 3(três) casos 2(duas) pessoas contribuem; em 1(um) casos 3 (três)
pessoas contribuem. Quanto à renda familiar, foram agrupadas as respostas em termos equivalente a
R$ 600,00: existem 4 famílias que ganham até 1 salário mínimo; 3 famílias ganham mais de 1 até 2
salários mínimos; 1 família ganha mais de 2 até 3 salários mínimos e duas pessoas não informaram.
GRÁFICO 02: Renda familiar em salários mínimos

Renda familiar
1,2
1,4

3,2

8,2

Quanto a produção e ao mercado, a maioria das respostas dá conta de que a participação no
grupo, de alguma forma melhorou o desenvolvimento das atividades, apesar dos entraves, afirmam
que uma vez que grande parte não realizava essas atividades antes. A comercialização dos produtos é
feita, na maioria dos casos, na feira local da comunidade e através de cooperativa que congrega venda
de vários grupos; quanto às dificuldades para a atividade de comercialização, foram apontados com
mais frequência a falta de veículo, de representante e o desconhecimento do mercado. Sobre a
pretensão de expandir as atividades, quase a totalidade das entrevistadas, 8 (oito) mulheres
responderam que tem esse interesse, porém, apontaram a falta de capital como principal dificuldade
para fazer essa expansão.
CONCLUSÕES
Observa‐se que o desenvolvimento do grupo feminino as Mulheres Idealistas mostra‐se cada
dia mais forte, atuando com as equipes de apoio, privilegiando principalmente a agricultura, a
produção de alimentos, valorização no trabalho rural, sistematizando e mudando a mentalidade das
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pessoas, incentivando o respeito e a integralidade nas atividades coletivas na busca por melhores
condições sociais, políticas e econômicas, provocando aumento do desenvolvimento sustentável na
região, e principalmente na comunidade ao qual está inserido.
Portanto, o projeto ajuda a manter os trabalhadores no campo, atraindo jovens para o trabalho
rural, mudando a visão antiga de que as pessoas acreditavam que no campo se passava fome,
ensinando a respeitar a comunidade e a terra.
Atualmente, o grupo de mulheres vem se fortalecendo dia após dia e conta com as hortas que
já existiam desde o início de sua fundação, com uma produção de verduras e hortaliças, como exemplo
temos: manga, mamão, acerola, seriguela, goiaba, laranja, limão, maracujá, graviola, couve‐flor, couve‐
manteiga, brócolis, pimenta, pimentão, rúcula, nabo, salsa, cebola, cebolinha, alface, hortelã, coco,
beterraba, tomate, espinafre, jerimum e outros, com a fabricação de vassouras de garrafas pet e
artesanatos variados.
Mesmo com este planejamento, o segmento Mulheres Idealistas tem que conviver com os
entraves como: a falta de transporte (para remoção de produtos até a feira local), falta de apoio, falta
de material para fabricação de vassouras (mesmo se tratando de um produto descartável), algumas
pessoas não fornece, pois visam o lucro daqueles que fabricam. Também os desafios como:
transformações climáticas, pragas nas plantações, destruição nas hortas causadas por outros seres
vivos (passarinhos e outros).
A cultura solidária está presente na maioria das atividades do grupo, onde as mulheres se
juntam e discutem as melhores formas de produção, e se unem na busca por condições dignas de
trabalho e de produção. Com isso, exigem respeito da sociedade e cresce a possibilidade de
manutenção de uma classe que muito tempo esteve a mercê dos mandos do homem, por isso, a
mulher torna‐se com projetos como este, uma pessoa valorizada, capaz de mudar e transformar a
realidade em que atua, propiciando qualidade no trabalho, democracia nas decisões e participação em
todo o processo produtivo
Diante dos progressos e obstáculos, o grupo se organiza, traça metas, faz planejamento, monta
estratégias para que no futuro tenham suporte para dar continuidade as atividades cotidianas, e com
isso, haja melhores condições de vida digna e com satisfação pessoal e profissional a todas as
envolvidas no grupo.
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RESUMO
O presente trabalho é uma reflexão acerca dos dilemas
e estratégias assumidos (as) pelos (as) agricultores (as)
de uma comunidade rural de Riacho de Santana, Bahia,
nas dimensões do autoconsumo e da produção familiar.
Neste sentido, coloca‐se como questão central de
análise, as formas pelas quais a agricultura familiar (re)
produz para autoconsumo entendendo as dificuldades
de acesso e permanência a terra e a modos produtivos.
De modo geral, observou‐se que os fatores geracionais,
técnicos, ambientais, dentre outros, tem sido cruciais no
redirecionamento da produção para o autoconsumo, o
que tem revelado uma autonomia relativa da unidade
familiar, pois apesar do consumo animal ser ainda

garantido, o consumo humano tem diminuído. A
questão da assistência técnica tem sido um gargalo à
produção para autoconsumo. De certa forma, diante da
diversidade socioprodutiva da agricultura familiar no
Território do Velho Chico, também no que tange a
questão ambiental, a política agrícola (na dimensão da
assistência técnica) precisa ser pensada e repensada em
termos de oferta local a fim de garantir a segurança
alimentar (quantidade/oferta), qualidade (aspecto
ambiental/nutricional) e de acesso.

PALAVRAS‐CHAVE: autoconsumo, agricultura familiar, Velho Chico
CHALLENGES OF RURAL CONTEMPORANEO IN RIACHO DE SANTANA ‐ BAHIA: AUTOCONSUMPTION IN
TIMES OF UNCERTAINTY IN THE TERRITORY FROM THE VELHO CHICO
The present work is a reflection on the
dilemmas and strategies taken by the a rural community
in Riacho de Santana, Bahia, in the dimensions of
consumption and production family. In this sense, we
put a central issue to the analysis, the ways in which
family farming produces for self‐consumption
understanding the difficulties of access and permanence
to land and productive ways. In general, it was observed
that generational factors, technical, environmental,
among others, have been instrumental in redirecting
production for self‐consumption, which has shown a

relative autonomy of the family unit, because although
animal consumption is still guaranteed, human
consumption has decreased. The issue of technical
assistance has been a bottleneck to production to self‐
consumption. Somehow, before socioproductive
diversity of family farming in the Territory of the Velho
Chico , also with respect to environmental issues ,
agricultural policy (in dimension of technical assistance)
needs to be thought and rethought in terms of local
supply to ensure the safety food (quantity/ supply) ,
quality (environmental aspect/nutrition) and access.

KEYWORDS: autoconsumption, family farming, Velho Chico
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DESAFIOS DO RURAL CONTEMPORÂNEO EM RIACHO DE SANTANA – BAHIA: AUTOCONSUMO
EM TEMPOS DE INCERTEZAS NO TERRITÓRIO DO VELHO CHICO.

INTRODUÇÃO
Atualmente existem inúmeras discussões acadêmicas sobre as noções de rural, campesinato,
desenvolvimento e empoderamento. Todas essas questões formam parte do invólucro do que
contemporaneamente circunscreve‐se a questão agrária no Brasil. Processos de formulações e
reformulações de identidades, estratégias e articulações, envolvem novos sujeitos e sujeitos “de
sempre” em um mesmo êmbolo o qual o rural se constitui como meio o qual se produz e se
reproduz a produção agrícola e, ainda mais, a produção não agrícola e a conservação da
natureza.
No seio deste debate, a questão agrária se consolidou em um contexto de exclusão social e
econômica, onde o acesso e a manutenção da posse de terras foram crescentemente formulando
a terra como mercadoria, colocando‐a a serviço dos modos especulativos, ora para o uso do
agronegócio, ora como reserva de valor do segmento burguês, sendo excluídos do direito à posse
aqueles que não possuíam capital suficiente para adquiri‐la. A questão agrária compreende então
a concentração fundiária, que se molda perante o poder político e econômico da elite rural, e
demais indivíduos que lidam com a terra de uma maneira meramente mercantil (LEITE et al,
2004).
Ressignificando esta questão agrária não somente à posse da terra, mas também aos meios de
produção, ao uso, ao acesso e permanência, temos então as dificuldades dos (as) agricultores (as)
em pequena escala, de consolidação da reprodução socioeconômica em terras inférteis,
distantes ao acesso a serviços básicos, entre outras dificuldades. Neste sentido, a questão agrária
também se associa a uma questão agrícola independente da noção mais atual, e neste texto a
ideia aceita e entendida é a de que o rural não é unicamente agrícola. Desta maneira, estratégias
de reprodução são percebidas e adotadas para o enfrentamento destas dificuldades, e, aqui
neste texto, enfocaremos a chamada agricultura familiar.
Apresenta‐se inicialmente a concepção formulada por Dombek (2006), que afirma que a
agricultura familiar também tem um padrão de desenvolvimento com inclusão social, que
combina os objetivos da segurança alimentar e o uso sustentável dos recursos naturais, com a
preservação do patrimônio natural, nele incluído a biodiversidade e a múltipla função do espaço
rural. Através deste viés, Grisa (2007) discorre que a nova perspectiva de mercantilização da
produção acaba por privilegiar o comércio, não se utilizando de estratégias produtivas, como os
processos de alternância que garantem a flexibilização da produção, dando preferência cada vez
mais para a monocultura.
A identidade (ou identidades) destas populações no campo poderia estar materializada também
na necessidade de plantio para autoconsumo, pautados na cultura, na dificuldade econômica ou
nas dificuldades de viabilização de outras estratégias de acesso a mercados de consumo ou de
produção e comercialização. Estaria então nesta questão, o cerne do trabalho: as formas pelas
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quais a agricultura familiar (re) formula estratégias de produção para autoconsumo ante as
dificuldades de acesso e permanência na terra e a modos produtivos.
Entenderemos esta pesquisa a partir da ótica estabelecida por Zanetti e Menasche (2007) que
considerou que o autoconsumo está imbricado num complexo conjunto de elementos que o
influenciam, dentre os quais se destacam o consumo socialmente necessário da unidade
doméstica, a força de trabalho disponível, as condições técnicas de produção (acesso à terra,
qualidade dos solos, clima, equipamentos, etc.), os preços dos alimentos nos mercados, a cultura,
a motivação pessoal, a influência do meio urbano, a valorização do trabalho feminino e o
incentivo externo (extensão rural, cooperativas, entidades assistenciais em geral).
A relevância de estudar os fatores que interferem na produção para autoconsumo decorre do
fato desta ser um importante meio para asseverar o que Candido (2001 apud GRISA, 2007;
GAZOLLA; SCHNEIDER, 2007) denominou de mínimo vital1 e cumprir outros papéis na agricultura
familiar a exemplo de ser promotora da segurança alimentar, vetor de sociabilidade e estratégia
de diversificação dos meios de vida, conferindo assim maior autonomia. Conhecer os fatores que
intervêm nesta produção permite potencializar os mecanismos e instrumentos pelos quais esta
pode ser fortalecida.
Para balizar então a compreensão de nossa análise e percepção, cabe aqui esquadrinhar o que
entendemos por autoconsumo, que caracteriza a forma de produção e de reprodução social da
agricultura familiar, e por muito tempo não ocupou os temas centrais de pesquisa e debate sobre
o mundo rural e sobre a já mencionada questão agrária/agrícola, pois as análises tangenciavam o
entendimento de que os agricultores desapareceriam do cenário agrícola; dando espaço para a
produção altamente tecnificada, considerada o exemplo de sistema produtivo a ser implantado
após a revolução verde. A produção para autoconsumo, diretamente relacionada à tradição e às
culturas locais, simbolizava, então, o atraso, o avesso da modernização (GAZOLLA, 2004). Por fim,
questões como o desaparecimento ou não dos (as) agricultores (as) não serão tratados neste
trabalho, mas algumas dimensões poderão servir para análises a este respeito.
MATERIAIS E MÉTODOS
Neste trabalho foram realizadas entrevistas em uma comunidade rural de Riacho de Santana
chamada Pajiu de Santa Isabel, com o objetivo de identificar questões atinentes ao processo de
configuração socioprodutiva do município e de elencar elementos tipológicos para uma análise
mais abrangente em novas comunidades deste município e de outras comunidades rurais de
outros municípios do Território Velho Chico. Para efeitos de análise consideramos produtos para
autoconsumo, culturas agrícolas utilizadas na alimentação humana e animal da propriedade.
1

Podem‐se indicar sete papéis que a produção para o autoconsumo desempenha na agricultura familiar: contribui
para a segurança alimentar e a internalização de recursos e tarefas; é uma estratégia de diversificação dos meios de
vida e, assim, corrobora para a estabilidade socioeconômica; permite economizar recursos financeiros e
potencializar outros ociosos; restabelece a co‐produção entre homem, trabalho e natureza; atende ao consumo
familiar e pode se tornar valor de troca devido a marca da alternatividade; promove a sociabilidade e; relaciona‐se
com a identidade dos (as) agricultores (as). Assim, além de alimentos, a produção para autoconsumo também
“produz” autonomia à agricultura familiar (GRISA, 2007; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2007).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pensando trazer à luz algumas transformações nas práticas agrícolas realizadas por algumas
famílias moradoras da comunidade Pajiu de Santa Isabel, atreladas diretamente às
transformações na agricultura da região e com isto discutir possíveis relações entre as
tecnologias implementadas pelos agricultores familiares recentemente e a diminuição da
diversidade da produção para autoconsumo, sob a luz da potencialidade da produção para
autoconsumo como prática importante para a segurança alimentar das populações rurais,
elencamos na Figura 1 (abaixo) as principais culturas que surgiram como cultivos para o
autoconsumo nesta comunidade, cuja sistematização ocorreu a partir de entrevistas realizadas
com dez agricultores (as) de Riacho de Santana em março de 2014.

Figura 1:
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Principais culturas que os agricultores já produziram.

É possível observar nesta Figura que as principais culturas presentes nas unidades familiares
estão o Milho, Feijão e Hortaliças, culturas eminentemente de consumo humano. Dentre as nove
culturas presentes na figura, o Sorgo se apresenta como a cultura para alimentação animal mais
presente entre os entrevistados. No levantamento realizado, algumas recorrências nas falas dos
agricultores (as) são interessantes.
A primeira questão surgiu quando foi perguntado, acerca destas nove culturas recorrentes, quais
os motivos os levaram a parar ou reduzir a produção e as justificativas foram: falta de mão‐de‐
obra, falta de conhecimentos para a produção de fertilizantes naturais, grande incidência de
insetos que causam danos, falta de chuva e a falta de conhecimento técnico para solucionar os
problemas. Tais questões nos remetem a compreender que questões naturais, de assistência
técnica e de sucessão geracional se colocam como as principais questões a serem enfrentadas
nesta comunidade. Não apareceram nas falas a dificuldade de comercialização dos excedentes e
o trabalho coletivo no enfrentamento destas dificuldades.
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Não obstante, não se afirma aqui que tais questões não são relevantes ou percebidas pelos (as)
agricultores (as), mas enfocar‐se‐á a análise nas questões já descritas como recorrentes para
tencionar os problemas ao autoconsumo destas famílias. A iniciar pela questão do conhecimento.
O saber fazer, o saber tácito, apesar de sua importância no que concerne a transmissão cultura
do conhecimento histórico culturalmente acumulado, não é suficiente diante dos processos de
mudanças ambientais (climáticas, etc.), tampouco pela inadequada adoção de tecnologias não
apropriadas à pequena escala de produção. Em certa medida, também apresenta limites no
tocante a adoção de mecanismos biológicos para a sustentabilidade (ambiental) e sustentação da
produção (social e econômica). Duas questões emergem como relevantes: 1) a emergência do
que Sachs (2008a) chama de “revolução duplamente verde”, considerando a importância do
conhecimento científico e tecnológico para uma sustentabilidade ambiental. O autor considera a
importância dos conhecimentos biológicos, assim como “uma abordagem holística e
interdisciplinar do conhecimento” (2008a, p. 30). Apesar de sua visão estar atrelada a produção
científica e tecnológica, destaca‐se a importância que estes conhecimentos e pressupostos
adquirem no âmbito da construção de sistemas sócio‐produtivos alternativos com base na
adequação tecnológica. No entanto, Sachs (2008b) reconhece que falar no uso de tecnologias
adaptadas (o que aqui também pode‐se entender como adequação sócio‐técnica – termo
cunhado por Dagnino (2009), Novaes (2005), entre outros e sua relação com o desenvolvimento
(em termos social, ambiental, econômico) dependerá da capacitação (acesso ao conhecimento);
2) uma das garantias desse acesso ao conhecimento fomentador e balizador de práticas agrícolas
sustentáveis aos agricultores é a extensão rural. Os agricultores, no entanto, destacam quão
escassa ou ainda inconstante e ineficaz (em termos epistemológicos e paradigmáticos) tem sido a
extensão rural na comunidade.
Percebe‐se que entre as famílias, a organização do trabalho, da produção e o modo de fazer
agricultura estão ligados a repertórios culturais constituídos a partir de encontros de diferentes
conjuntos de saberes, tanto relacionados aos hábitos alimentares, como às práticas agrícolas. As
relações que emergem da vida em comunidade são igualmente significativas para o quê
produzem, o quê comem, como e quando o fazem. Talvez por este motivo, a dificuldade de
enfrentamento dos problemas de ataque de insetos e a falta de conhecimento surjam como
limitantes. Se pensarmos as transformações ocorridas com a escassez de chuvas e as mudanças
nos períodos entre estiagem e chuva, na busca por elementos naturais para o combate e
enfrentamento de desequilíbrios ecológicos situem estes agricultores dentro deste espectro de
análise onde a cultura e a identidade se colocam como a ligação entre o modo de vida e as
transformações naturais, econômicas e políticas impactantes ao cotidiano destas famílias e
consequentemente, às suas dificuldades de reformulação de estratégias para a manutenção e
garantia da segurança alimentar.
Essa questão está circunscrita a uma idéia chayanoviana de uma “lógica camponesa”, onde a
preocupação com a provisão de alimento é cultural, posto que as relações no interior da unidade
produtiva são relações de trabalho e de consumo; havendo um balanço entre a penosidade do
trabalho e as necessidades de consumo definidas pela própria família.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Coloca‐se este elemento para a análise em virtude de termos perquirido os (as) agricultores (as)
sobre a partir da diminuição ou extinção destas atividades, quais culturas ou atividades eles
realizaram como substituição. A idéia de substituição é mais presente que parar com o plantio
destas culturas e, ainda, a diminuição é ainda mais recorrente. Quando substituído, as culturas
foram deslocadas da época de plantio em virtude das chuvas e culturas que não apareciam com
tanta presença antes, agora, são mais presentes, como a palma, o sorgo e o capim, por exemplo,
com o intuito da garantia da alimentação animal. Observamos então uma mudança dos hábitos e
do cotidiano, mas uma manutenção das atividades os quais referendam a necessidade de uso da
terra para o autoconsumo, sob a égide da busca por autonomia. Diante das dificuldades que a
agricultura familiar vem enfrentando nas últimas décadas e em especial nesta comunidade, a
produção para o autoconsumo permite uma autonomia relativa dessas famílias, otimizando a
utilização dos recursos internos à propriedade. A relativa autonomia deve‐se ao deslocamento
significativo da prática agrícola voltada para o autoconsumo humano para o autoconsumo
animal. Portanto, mesmo pensando na garantia do atendimento das necessidades internas das
propriedades, há uma maior dependência aos fatores externos (alimentos). Além do mais, ao
combinar esse tipo de atividade com outras agrícolas e não‐agrícolas, pode‐se minimizar os
efeitos da sazonalidade de rendas e das instabilidades climáticas (GRISA, 2007).
Diante de reflexões sobre as situações encontradas, pode‐se afirmar que propor ações que
venham a garantir a segurança alimentar da população vai além da consideração do acesso dos
indivíduos a alimentos, ainda que tomadas para análise a quantidade e a qualidade nutricional
(MALUF, 2001). Em especial, nos espaços rurais é necessário associar o tema da alimentação aos
processos sócio‐econômicos relacionados à atividade agrícola, pois, eles têm efetivamente
forçado mudanças no consumo e nos hábitos alimentares dos diferentes grupos sociais, muitas
vezes, gerando vulnerabilidades.
CONCLUSÃO
Assim, considera‐se que a produção para autoconsumo possui importância na segurança
alimentar dessas famílias, com potencial para a diminuição de vulnerabilidades nutricionais e
sociais por estar relacionada à produção de alimentos e a manutenção do tecido social. Desta
forma, tanto na escala macro como micro territorial, as políticas agrícolas precisam repensar o
papel assumido pela produção para o autoconsumo naquilo que concerne à garantia da
segurança alimentar familiar e local. Uma vez que tal garantia, consequentemente pode
fortalecer a oferta de alimentos nos mercados locais a preços mais justos para os consumidores,
pela comercialização dos excedentes. Como lembra Maluf (2001), a segurança alimentar é, além
da oferta, também garantia de acesso.
Mesmo com essa abrangência significativa (oferta e acesso), o problema atual concerne ao
fortalecimento das produções familiares, em especial, de suas produções para o autoconsumo,
de modo a condicionar maior disponibilidade nos mercados locais. Para tanto, faz‐se
extremamente necessário que as políticas agrícolas não sejam apenas objeto de atenção dos
governos federais e estaduais, mas que se constituam instrumentos locais de uma política
agrícola que pense o fomento produtivo das unidades familiares, principalmente no tocante a
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assistência técnica. Algumas dimensões analíticas podem ser então lançadas à mão, tais como as
noções de pluriatividade, multifuncionalidade, o uso dos quintais produtivos, por exemplo.
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RESUMO
A energia eólica no Brasil passou por um
período lento de crescimento, mas o interesse do
governo e investimentos feitos por grandes empresas do
setor alavancaram a geração de eletricidade tendo como
fonte a força dos ventos. A construção de parques
eólicos se tornou realidade no país e assim como toda
estrutura
produtiva,
a
instalação
desses
empreendimentos geram vantagens e desvantagens nos
territórios onde são instalados. Este trabalho tem como

principal objetivo expor o lado sociológico da geração de
energia eólica, isso porque os impactos sociais causados
nem sempre ficam implícitos da mesmo forma que os
benefícios gerados. Sumariamente, abordaremos o
interesse das empresas eólicas no aspecto ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Impactos sociais, parques eólicos, energia eólica, impactos ambientais;

SOCIOLOGY OF WIND FARMS
ABSTRACT
Wind power in Brazil went through a slow
period of growth, but the government's interest and
investments made by large companies in the sector
boosted electricity generation source as having the force
of the winds. The construction of wind farms has
become a reality in the country and as whole productive
structure, the installation of these projects generate

benefits and drawbacks in the territories where they are
installed. This paper aims to expose the sociological side
of the wind power generation, that because social
impacts do not always look the same way implied that
the benefits generated. Briefly, we discuss the interest
of wind companies in the environmental aspect.

KEY-WORDS: Social impacts, wind farms, wind power, environmental impacts;
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A SOCIOLOGIA DOS PARQUES EÓLICOS
INTRODUÇÃO
A humanidade enfrenta atualmente o grande desafio de colocar o desenvolvimento
sustentável como o principal modelo econômico dos países, isso porque o modo de vida póscapitalista levou não apenas o homem, mas também o próprio espaço urbano a degradações. “É
certo que o ser humano alterou a composição química do planeta e gerou um endividamento
ambiental que terá que pagar” (VECCHIA, 2010). Caberá à geração atual pagar essa dívida
deixada pelos consumidores do século XX, que abusaram do uso de combustíveis poluentes. Mas
não só pagar a dívida, como também iniciar uma nova era no que diz respeito aos cuidados com
o meio ambiente, uma vez que a economia baseada em combustíveis fósseis mostra-se um
modelo inviável e altamente agressivo e poluente para o mundo. Essa nova fase, incluindo a
inserção de um modelo econômico mais sustentável, começa exatamente na substituição desses
combustíveis por energias renováveis, que se tornará fundamental para o sucesso dessa nova era
que se inicia.
É nesse contexto que aparece a energia eólica. Ela vem ganhando cada vez mais
destaques nesse mundo que necessita urgentemente de novas fontes de energias limpas e
renováveis. De acordo com (PINTO, 2010), a capacidade de energia eólica instalada no mundo é
de 197 gigawatts. Isso vem confirmar o crescimento e a importância dessa ecológica fonte
energética, que ainda tem muito a evoluir e a crescer no Brasil e no mundo, podendo ajudar a
mitigar os reflexos nocivos dos gases do efeito estufa na natureza.
O Brasil, apesar de já possuir aproximadamente 80% da sua malha energética advinda de
fontes limpas e renováveis, sendo 75% de fonte hídrica, tem se preocupado em investir nessa
fonte promissora de energia renovável. De 1992, quando se teve as primeiras notícias no país
sobre a criação de parques de energia eólica, até os dias atuais muitas mudanças são percebidas
no setor. O potencial dos ventos brasileiros atraiu investidores de todo o mundo e hoje o país já
registra 181 usinas, com capacidade instalada de 4,5 gigawatts. No entanto, com a realização
frequente de leilões de energia a participação da energia eólica na malha energética brasileira
tende a aumentar rapidamente.
O Rio Grande do Norte - RN é o território brasileiro que mais gera energia elétrica
proveniente da força dos ventos. Atualmente, o estado possui 30 parques eólicos em operação,
com capacidade instalada de 736,7 megawatts. Com esses números o RN deixou de ser
importador de energia para ser autossuficiente. E, ainda, segundo dados da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEL), mais 52 parques eólicos estão em construção, o que significará um
acréscimo de 1,4 gigawatts em energia gerada, e outros 49 empreendimentos tem construção
por começar, acrescentando mais 1,3 gigawatts de potência na matriz de energia eólica do
estado.
Os números provam que os bons ventos do RN estão contribuindo significativamente para
o desenvolvimento do Brasil, no entanto, o crescimento econômico e social do próprio estado
parece ter sido desconsiderado. O Rio Grande do Norte figura apenas em décimo oitavo lugar na
lista de unidades federativas classificadas de acordo com o Produto Interno Bruto (PIB) e em
décimo sexto se for considerado o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A chegada de uma
economia rica e tecnológica em regiões pobres, acostumadas com um sistema econômico com
base na agricultura e na pecuária familiar, causou grande impacto na rotina dos nativos. Muitas

dessas pessoas vivem acomodadas na pacata vida das cidades pequenas e conseguem criar e
educar seus filhos de acordo com a cultura e os costumes locais. O desenvolvimento social e
econômico que há muito não chegava por falta de planejamento oficial e de recursos para
investimentos, de repente aparece e causa grandes mudanças. Isso pode acarretar sérios
problemas sociais para essas comunidades, uma vez que novos costumes são impostos, mudando
completamente a rotina dos moradores de toda a região. É o caso da região do Mato Grande,
que assim como outras regiões do estado, vem sendo obrigada a se adaptar com o novo ritmo
estabelecido pelas multinacionais que aqui se instalaram.
Criou-se então, amplas expectativas em relação à melhoria nas condições de vida da
população local, mas até que ponto essas expectativas estão sendo atendidas e a população
sendo beneficiada? Que ambientes de trabalho, de relacionamentos e de cultura participativa
são desenvolvidos entre nativos e colaboradores de outros centros em suas interações sociais
que podem contribuir para a manutenção de um bom clima social nessas empresas? Existe
equivalência salarial e condições seguras de trabalho para todos nessas organizações? (pergunta
não respondida ao long do texto) Projetos sociais ambientais estão sendo desenvolvidos por
essas empresas eólicas a fim de ajudar a população local em situação de vulnerabilidade social?
Construiu-se uma ideia de que o investimento em energia eólica é sempre bem-vindo por se
tratar de energia limpa, renovável, e por trazer grande capital para o território local, mas até que
ponto esses empreendimentos altamente tecnológicos têm atuado no âmbito sociológico dessa
produção e que tipo de impactos podem ter causado para as comunidades da região? Por fim,
seguindo o pensamento de Leff (1998), que fala que “a articulação de processos ecológicos,
tecnológicos e culturais determina as formas de apropriação e transformação da natureza e gera
uma produtividade eco tecnológica sustentável”, é possível então se afirmar que essas empresas
eólicas estão de forma consciente e responsável promovendo um ambiente eco tecnológico
sustentável? São perguntas como essas que iremos discutir, usando os resultados de nossas
pesquisas para embasar a discussão e, desta forma, difundir informações sobre a realidade desse
novo cotidiano da região.

METODOLOGIA
1. Foram elaborados 4 (quatro) modelos de questionários, a fim de as expectativas e as

2.

3.

4.
5.

percepções da população em relação à chegada dos diversos parques eólicos à nossa
região, visão das secretarias municipais e das próprias empresas em relação ao
desenvolvimento sócio econômico e ambiental causados pelas empresas de energia
eólica.
Foram selecionados e definidos os parques eólicos, secretarias municipais, cidades e a
amostra da população da região do Mato Grande, que seriam visitados e onde foram
aplicados os referidos questionários.
Foi aplicada a pesquisa qualitativa com questões abertas e fechadas, com o objetivo
principal de conhecer as opiniões dos diversos públicos interessados e sobre os possíveis
impactos sócio econômicos que a instalação desses parques eólicos podem causar à
região do Mato Grande.
Os dados obtidos através dos diversos questionários aplicados foram tabulados,
analisados e a partir desses resultados, foram elaborados gráficos e conclusões.
As conclusões das pesquisas permitiram a elaboração e tabulação de relatórios, cujos
resultados estão sendo encaminhados para o conhecimento dos públicos interessados e

envolvidos com essa temática, que registrou: as diversas percepções dos colaboradores;
como eles próprios avaliam o seu trabalho nos parques; buscamos conhecer também e
avaliar as políticas e estratégias de sustentabilidade desenvolvidas pelos dirigentes desses
parques para a região; e qual é a visão das pessoas da sociedade civil e de alguns órgãos
públicos das cidades do Mato Grande, sobre a instalação desses empreendimentos de
última geração em nossa região.
O arcabouço teórico-metodológico que alicerça este trabalho toma como principal aporte teórico
a Perspectiva Freireana (1996; 2000; 2003; 2005); além de outros autores que tem estudado as
relações sociais em espaços urbanos e rurais, como: Leff (2001); Lenzi (2006); Pochmann (1979);
Singer (2000); por compreendermos que esta possibilita uma análise contextualizada, crítica e
humanista da realidade sócio econômica e ambiental. Como aportes teóricos e operacionais que
tratam das questões da energia eólica e do desenvolvimento sustentável, a partir das fontes de
energias renováveis, temos: Almeida (2007); Annel (2013); Cerne (2013); Costa (2009); Dias
(2008); Domingues (2006); Hinrichs (2003); Hodge (2010); MORGADO (2010); Pinto (2013);
SIMAS (2013);

RESULTADOS/DISCUSSÕES
Assim como qualquer outro, o processo de produção que envolveu toda a sistemática dos
parques eólicos causou uma verdadeira revolução em vários setores da sociedade da região do
Mato Grande. Ficou visível o oportunismo do setor privado, que se aproveitou dessa nova
situação econômica para abrir, ampliar e valorizar suas empresas e negócios. Nesse cenário,
destaca-se o mercado de cursos profissionalizantes. Empresários do ramo enxergaram uma
oportunidade e se aproveitaram da necessidade dessas empresas eólicas por mão de obra
qualificada e lançaram diversos cursos técnicos profissionalizantes na cidade de João Câmara, em
sua maioria voltados às especializações exigidas por essas empresas eólicas. Visando contribuir
também no campo sócio educativo, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus João
Câmara, abriu os cursos Técnicos em Eletrotécnica, Administração e Tecnólogo em Energias
Renováveis, sendo este o primeiro curso superior do Brasil, nesse segmento. Mas, apesar do
capital privado e dos investimentos do governo federal terem melhorado o setor educacional, ao
ofertarem essa diversidade de cursos, em pesquisas aplicas à sociedade civil de João Câmara, a
maioria da população quando questionada em relação aos setores que mais haviam melhorado
após a chegada dos parques eólicos na região, declarou não ter visto melhorias e mudanças na
educação. A figura 1 mostra esses dados.
Ainda em relação ao capital privado, o aumento nos lucros dos comerciantes da região foi
outro fator que se destacou. Isso é facilmente justificado pelo sistema capitalista e consumista
que se encontra enraizado na cultura da nossa sociedade moderna. A criação de novos
empregos, em decorrência da necessidade de mão de obra nos parques, interfere diretamente
na criação de riqueza local, dinamizando outras fontes produtivas da região, como é o caso do
comércio, isso porque muitas pessoas que antes estavam desempregadas, agora recebem um
salário mensal e isso aumenta o poder de consumo. Além disso, a instalação dos parques eólicos
trouxe milhares de pessoas de outros estados para trabalharem aqui e estas, que antes
consumiam em outras regiões do Brasil, passaram agora a consumir do comércio local. Com isso,
aumentou a demanda por vestuário, produtos alimentícios, bazar, casas para alugar e vender,

meios de hospedagens etc, uma vez que esses serviços são necessidades básicas do ser humano,
ou seja, os parques eólicos revitalizaram a economia regional. Essa percepção em relação ao
comércio local se confirmou com as pesquisas feitas na sociedade civil. Inclusive, alguns
comerciantes que fizeram parte da parcela populacional entrevistada, relataram que a instalação
desses parques nas proximidades de João Câmara, e outras cidades do Mato Grande, foi a melhor
coisa que poderia ter acontecido para a população e o comércio local. Além do benefício
indireto, o comércio da região também tem lucrado com a compra direta de produtos por parte
das empresas eólicas. Segundo o Engenheiro Civil da Cortez Engenharia, Julio Machado da Silva,
produtos como brita, concreto, areia e materiais elétricos simples são adquiridos diretamente do
comércio local. (colocar como citação a fala do respondente da pesquisa)
No entanto, não há apenas a percepção positiva sobre o assunto. Sem dúvidas, os
comerciantes exaltam a chegada desse novo sistema econômico à região, porque o sustento de
suas famílias depende de uma rotatividade de capital. Sem isso, não há consumo nos
estabelecimentos comerciais. Mas existe a outra parcela da comunidade local, a que não se
beneficia com o aumento do consumo no comércio, que relata vários problemas, que, segundo
essas pessoas, se deve à instalação dos parques na região. São eles:
•

•

•

Impactos ambientais: Esse foi um problema citado por 25% dos entrevistados. Eles
revelaram preocupações em relação à agressão ao meio ambiente que poderia estar
sendo causado pelos parques eólicos, principalmente no que diz respeito à fauna. No
entanto, o que muitos não sabem é que as empresas assinam um contrato de controle
ambiental, ou seja, responsabilizam-se pela chamada supressão, popularmente conhecida
como desmatamento. Há o resgate da fauna, são feitos viveiros para reflorestamentos,
tudo isso de acordo com o PRAD – programa de recuperação de áreas degradadas. É a
luta das empresas pelo chamado desenvolvimento sustentável ou energia verde.
Conversamos sobre o assunto com o Coordenador de Implantação de Programas Sócio
Ambientais da empresa CPFL Renováveis, Thiago Culhari. Segundo ele, a empresa não só
respeita a fase prévia de avaliação de impactos por ser uma obrigação do licenciamento,
mas também por ser uma política da empresa: “Todos os empreendimento nossos
possuem um sistema de gestão integrada que avalia diversos impactos pra mantê-los
sempre em condições aceitáveis da legislação brasileira”. Além disso, a própria empresa,
através de planejamento e monitoramento constante das obras, busca diminuir o máximo
possível o desmatamento da área. “Quando tiramos o licenciamento existe um termo de
compromisso de reposição florestal. Ele é calculado em cima do volume do material que
eu subtrair. A empresa deve fazer a reposição em até 18 meses após a conclusão da obra
e isso é acordado com o IDEMA”.
Caos no trânsito: A mudança no comportamento do trânsito em toda a região foi
destacada por 20% dos entrevistados. Esse problema se deve, principalmente, pelo
aumento no fluxo de transportes, tanto em vias municipais, quanto em estaduais e
federais. Não é possível afirmar que os parques eólicos são os únicos culpados por esses
problemas, mesmo porque as cidades não possuem infraestrutura e recursos para
expansão das suas vias, mas é fato que esse caos no trânsito piorou muito após a chegada
dessas empresas à região.
Insegurança: Esse foi o problema mais citado pela população - 50%. Falta de segurança,
bandidagem, assaltos em excesso e violência foram termos utilizados pela parcela
populacional entrevistada, para manifestar a sua insatisfação quanto à insegurança no
município de João Câmara. Estando a maior parte dos trabalhadores das eólicas alocadas

nessa cidade, ela passa a ser mais visada; Passa a ser vista como alvo em potencial de
bandidos. É uma consequência quase que inevitável provocada pelo desenvolvimento
econômico regional. Entramos em contato com a Secretaria de Administração,
responsável pelo setor da segurança no município, assim saberíamos também a posição
de um órgão público em relação aos problemas e providências que estão sendo adotadas,
como o posicionamento da Câmara, da Policia, do Prefeito, após dois protestos já feito
pela população da cidade, mas não houve retorno da Secretaria.
Outro ponto que nossa pesquisa abordou, foi a interação cultural entre nativos da região
e pessoas vindas de outros estados para trabalharem nos parques eólicos. Esta é uma questão
que não pode deixar de ser discutida, pois essas pessoas de culturas e costumes diferentes agora
fazem parte da população local e interagem diretamente com os nativos. Como estará sendo
essa interação de culturas e de que forma os nativos enxergam a chegada dessas pessoas? Para
avaliar essa questão, usamos como base as figuras 2 e 3, que foram geradas a partir da opinião
da sociedade civil do Mato Grande. Além disso, também ouvimos a Secretária Municipal de
Assistência Social de João Câmara. Segundo ela, a interação entre nativos e recém chegados é
considerada pacífica, não vem acontecendo até o momento registros de grandes problemas
causados pelo impacto de culturas, mas admitem que estão sendo causados problemas de
desorganização em vários setores do município, pelo fato dessa cidade não ter infraestrutura
para receber tantas pessoas ao mesmo tempo. Afirmou ainda que a construção dos parques
eólicos foram fatores determinantes para o aumento na criminalidade, em casos de prostituição,
nos excessos de drogas ou de bebidas alcoólicas e alteração da paz pública. (colocar a fala da
Secretária como citação)
A maioria da população entrevistada, apesar de ver a miscigenação cultural como fator
benéfico (Figura 2), aponta problemas que considera ser decorrentes da chegada dessas pessoas
novas na região. As reclamações que obtivemos com maior expressividade, estiveram
relacionadas com o aumento da prostituição, envolvendo inclusive menores de idade. Foram
também citados como problemas ocasionados pela chegada de pessoas com culturas totalmente
adversas, o aumento no preço de produtos de consumo, dos aluguéis, abuso de menores,
impacto cultural e aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis (DST). Quanto
ao último, a Secretaria Municipal de Saúde confirma que realmente houve um aumento
considerável de pessoas com DST.
Em opinião expressada pela empresa CPFL Renováveis, Thiago Culhari afirma que
“anteriormente às implantações dos parques os índices de gravidez na adolescência, prostituição
infantil, doenças diversas e insegurança já eram altos”, no entanto, completa, “é possível que
tenhamos contribuído para o aumento desses índices”. Isso se explica não só pela chegada de
milhares de pessoas à região, mas também pelo grande capital de giro trazido por essas
empresas. O dinheiro, inevitavelmente, atrai a criminalidade e incentiva jovens a se relacionarem
sexualmente por dinheiro. É o preço que se paga pelo desenvolvimento.
Como contraproposta à exploração do território regional, algumas empresas se dispõe a
participar de projetos sociais e campanhas educativas que possam contribuir para o
desenvolvimento do setor social do município. “A gente tem uma abertura pra via de mão dupla.
Estamos abertos à reclamações e sugestões das comunidades”, informa Culhari. “Quando a gente
vai numa comunidade conversar, a intenção não é suprir alguma carência do governo, mas sim
criar uma contribuição dos parques eólicos para que eles se desenvolvam” completa.

CONCLUSÕES
Este trabalho permitiu-nos discutir um pouco acerca de questões sobre a energia eólica
que nem sempre são expostas com ênfase, no entanto, se a busca maior é por atingir o
desenvolvimento sustentável, faz-se necessário abordar, além dos meios econômicos e
ambientais, também o aspecto social, pois este é de fundamental importância no tripé desse
modelo econômico que propõe um equilíbrio entre o social, ambiental e econômico.
Segundo Leff (1998), “a busca de status, de lucro, de prestígio, de poder, substituiu valores
tradicionais como a coesão social, cooperação, convivência e solidariedade”. Parques eólicos
enquadram-se perfeitamente nessa situação, pois, apesar de se importarem com o meio
ambiente ao produzirem uma energia considerada limpa, esses empreendimentos são
totalmente voltados para o mais puro capitalismo, o que, muitas vezes, faz com que não se
perceba o lado social e econômico envolvido nessas construções. Isso se confirma quando a
discussão se volta para investimentos sociais realizados pelas empresas eólicas. Quando a
população de João Câmara foi questionada sobre isso, 64% dos entrevistados revelaram não ter
conhecimentos sobre projetos sociais desenvolvidos por elas. Muitos alegaram, inclusive,
promessas de investimentos que não foram cumpridas. Quanto aos órgãos públicos, das quatro
secretarias ouvidas, apenas a Secretaria de Saúde alegou parceria com a empresa CPFL Energia.
No entanto, alegou descaso de várias dessas empresas que buscam ajuda da Secretaria, e não
agem com reciprocidade.
Contudo, quando perguntado à sociedade se, somando todos os fatores que envolvem a
chegada dos parques eólicos na região do Mato Grande, a instalação desses parques pode ser
considerada positiva, negativa ou irrelevante, absolutamente todos os entrevistados
responderam a primeira alternativa, e sua positividade, ou seja, apesar da falta de
comprometimento social da maioria dessas empresas multinacionais que se instalaram na região,
a fim de investir na produção de energia eólica e dos diversos problemas que elas acarretam,
tanto à sociedade civil, quanto os órgãos públicos ouvidos, quando colocam em uma balança os
pontos positivos e negativos, ela tende para o positivo.
Essa reação da sociedade está bem fundamentada, uma vez que houve grande
desenvolvimento no setor econômico da região. É necessário, agora, que o governo municipal
consiga investir corretamente todos os impostos que estão sendo pagos pelas empresas eólicas,
de maneira direta e indireta, a fim de reduzir os problemas sociais que estão sendo levantados e
reclamados pela população. Esses são empreendimentos capazes de provocarem mudanças e
impactos sociais, econômicos e ambientais nunca vistos ao mesmo tempo no nosso estado.
Se todo o capital que está sendo movimentado na região deixar de ser visto apenas como
vantagem econômica e competitiva, e passar a ser visto como possibilidade de desenvolvimento
social, não só por parte do setor privado, mas também pelo público, muito temos a evoluir em
relação aos problemas enfrentados pela sociedade local.

Figura 1 – Setores que mais se beneficiaram com a chegada dos parques eólicos na região do
Mato Grande (passar os gráficos para Resultados e Discussões)

Figura 2 – Opinião da sociedade civil em relação à chegada de pessoas de regiões e culturas
diferentes

Figura 3 – Problemas sociais provocados pela chegada de pessoas de regiões e culturas
diferentes
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RESUMO
Este estudo objetiva discutir as influências
das drogas no ambiente familiar, especialmente, a
partir das percepções de mães que têm ou tiveram
seus filhos envolvidos com drogas. Pretendemos, com
isso, mostrar as possíveis semelhanças e/ou
diferenças sobre as relações e consequências desse
fenômeno nas famílias a partir de contextos de renda
diferenciados. Neste artigo, a partir de análises
preliminares, refletimos que tanto famílias mais
abastadas financeiramente quanto as que habitam
bairros periféricos podem ter seus filhos envolvidos

com essas substâncias. E nesse sentido, esse
envolvimento foi percebido independente de essas
mães considerarem a existência de conflitos nos seus
lares. As drogas foram entendidas como um aspecto
desestruturante nas famílias e, contraditoriamente,
vistas como elemento de reflexão sobre as próprias
relações familiares. Entretanto, o aspecto financeiro
foi mencionado como um elemento importante para
a resolução dessa problemática no momento que
permite, especialmente, um tratamento do filho e da
própria
família,
em
especial
as
mães.

PALAVRAS‐CHAVE: Família; Drogas; Violência; Juventude; gênero.

"FOR CROSSING THE SAME STREET, LOOKING UP WITH THE SAME PAIN": DRUGS AND
VIOLENCE IN DAILY LIFE OF FAMILIES OF PERIPHERY AREAS AND NOBLE of Maceió / AL
ABSTRACT
This study aims to discuss the influence of drugs
in the home environment, especially from the
perceptions of mothers who have or had their children
involved with drugs . We intend , therefore , show the
possible similarities and / or differences in the
relationships and consequences of this phenomenon in
families from different income contexts . In this article ,
based on preliminary analyzes , we reflect that the more
affluent families financially as those inhabiting the

suburbs can have your kids involved with these
substances . And in that sense , this involvement was
seen independent of these mothers consider the
existence of conflicts in their homes . The drugs were
understood as a deconstructive aspect in families and ,
paradoxically , seen as an element of reflection on
family relationships . However , the financial aspect was
mentioned as an important element of the resolution of
this issue .

KEY‐WORDS: Family; Drugs; Violence; Youth; Gender
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“SE CRUZAM PELA MESMA RUA, OLHANDO‐SE COM A MESMA DOR”: DROGAS E VIOLÊNCIA NO
COTIDIANO DAS FAMÍLIAS DE PERIFERIA E DE ÁREAS NOBRES DA CIDADE DE MACEIÓ/AL1

INTRODUÇÃO

Para o entendimento das relações familiares no momento do envolvimento de jovens
com drogas2, iniciaremos uma discussão sobre a categoria trabalho, entendendo‐o como uma
categoria humana fundamental, responsável pela formação dos indivíduos enquanto seres
sociais e entendendo as demais relações a partir desse processo. Para isso, enfatizamos que o
homem é um ser natural, sendo, por isso, indispensável a relação com a natureza para o
desenvolvimento da sua espécie. O homem transforma a natureza e, nessa transformação,
transforma a si próprio. É a partir do aumento da produtividade, quando os homens deixam de
lado sua forma mais instintiva e passam a viver em coletividade, que podemos falar na nossa
existência, na formação dos homens enquanto seres sociais (MARX & ENGELS, 1996; BARROCO,
2008; NETTO & BRAZ, 2009; ENGELS, 2002; LESSA, 2012).
O homem, como ser social, necessita do outro, porque na sociedade cada individuo
cumpre uma função, por mais simples que ela seja. Já a relação do homem com a natureza é
realizada em razão da dependência humana dos recursos que a mesma oferece, para que com a
força do trabalho, a primeira natureza seja transformada em segunda.
Barroco (2008) afirma que, para transformar a natureza, o homem desenvolve um certo
nível de conhecimento que lhe permite saber quais são as formas apropriadas para essa
intervenção. Por exemplo, ele descobre que pode produzir o fogo usando certos objetos da
natureza, ou que pode construir instrumentos de trabalho.
Todas essas realizações feitas pela atividade humana – com o trabalho – foi responsável
pela produção da própria existência humana. Essa atividade em que o homem emprega força e
reflete sua ação é caracterizada como trabalho desde os primórdios da humanidade. Em todas

1

Este artigo é resultado de discussões parciais da nossa pesquisa pelo PIBIC no Instituto Federal de Alagoas, 2013‐
2014.
2
Trabalhamos tanto com as drogas lícitas quanto ilícitas, entendendo‐as como estruturas capitalistas que visam
lucros gigantescos (RESENDE, 2009).
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essas ações, o produto de sua transformação torna‐se um valor que não existe no objeto em si,
mas que é produto da atividade humana.
À medida que se desenvolve a capacidade produtiva da sociedade, esta divide as
ocupações necessárias à produção de bens entre seus membros, instaurando a divisão social do
trabalho. Com os meios de produção surge, vinculado a este, a repartição do trabalho. Antes
mesmo do excedente econômico, as atividades já se diferenciavam entre homens e mulheres
(divisão sexual) que foi a primeira forma da repartição de trabalho.
Nesse processo de surgimento do ser social, faz‐se necessário uma discussão da família,
em especial, como surge o núcleo familiar monogâmico. Esse panorâmico histórico será
fundamental para entender o desenvolvimento das famílias atualmente, bem como ajuda no
entendimento das relações de agentes sociais importantes dessas instituições, as mães e os
filhos. Nesse sentido, entender a família, para nós, é entender, também, o conjunto de formação
das sociedades de classes, pois as mesmas sofrem reflexos pela forma como o mundo é
estruturado a partir da divisão de grupos sociais.
Embora, em geral, a família tenha origem em um fenômeno biológico de conservação e
reprodução da espécie, o conceito envolve questões vinculadas a aspectos sociais que
interferiram diretamente na evolução humana. A família sofreu consideráveis modificações ao
longo da história, regulando as interações sociais e cunhando preceitos morais e éticos,
fomentando leis e normas.
Antes da discussão sobre o surgimento da família monogâmica, devemos entender que
ela não é o único modelo existente na história. Ela é um processo de construção histórica e está
ligada as próprias condições materiais de existência. Sendo assim, no início, quando os homens
viviam em relações baseadas na coletividade do trabalho, os clãs3 não eram formados tendo a
mulher e os filhos como propriedades do homem. As relações sexuais se davam de acordo com a
necessidade de sobrevivência da tribo (ENGELS, 2002; LESSA, 2012).
A família monogâmica surge a partir do aumento da produtividade e aparecimento da
propriedade privada, originando a ânsia de ter filhos legítimos que futuramente herdassem todos
os bens do chefe, dando continuidade a linhagem. Nesta ocasião, a mulher é tratada como uma
3

Primeiros desenvolvimentos familiares.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

3

propriedade. Apesar dos laços conjugais e carnais serem mais fortes que nas relações anteriores,
o homem tinha direitos, exclusivamente, sobre várias decisões, incluindo a de desfazer a relação
quando bem quisesse.
O patriarcalismo manou em seguida, pois o homem, pai, desfrutava do direito paterno
sobre tudo o que constituía a família. O casamento era meramente para conveniência e não por
amor. A mulher era concedida ao casamento somente para gerar filhos e gerenciar a futura casa;
numa espécie de contrato entre o marido e família da esposa.
A família sempre teve algumas funções básicas e/ou fundamentais, que variaram durante
séculos e são encontradas em todos os grupos humanos: a sexual, atende as necessidades
sexuais permitidas por meio da institucionalização da união ou casamento; a reprodução serve
para perpetuar a espécie, mesmo em sociedades onde há liberdade sexual, a procriação é
regulada com normas e sanções que legitimam a família; a econômica assegura o sustento e
proteção do grupo, conduzindo a divisão de tarefas e a estratificação, com status diferenciados
entre os membros. A educacional que, através da coesão, arca com a responsabilidade de
transferir os conhecimentos acumulados pela humanidade de geração em geração, criando
condições para que exista uma cooperação entre os membros.
Assim, na medida em que transmite a herança cultural e social durante os primeiros anos
de vida (linguagem, usos, costumes, valores e crenças), a família é peça essencial no processo de
endoculturação, preparando a criança para o ingresso na sociedade, além de proporcionar ao
jovem, futuramente, a conquista de diferentes status dentro da estratificação social, tal como o
posicionamento étnico, nacional, religiosa, político, educacional e até de classe.
A juventude tem‐se constituído objeto de inúmeros estudos de diferentes perspectivas.
Abordagens sociológicas, psicológicas, pedagógicas, antropológicas, analisam mudanças físicas,
psicológicas e comportamentais que ocorrem nesse momento da vida. Muitos estudos
sociológicos voltam‐se para problemas comuns da juventude, como abuso de álcool e drogas,
delinquência, gravidez, vida escolar, entre outros. Ou seja, circulam ideias no cotidiano que
associam a juventude à noção de crise, irresponsabilidade e problema social e que carecem de
políticas públicas. No entanto, abordar a juventude, na normalidade do seu cotidiano é tarefa
importante, caso se queira empreender uma reflexão sobre a sociedade atual.
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Quem é essa juventude? Seria uma resposta para Novaes (2006), aqueles nascidos há 14
ou 24 anos. No entanto, esses limites de idade também não são fixos. Para os que não têm
direito à infância, a juventude começa mais cedo. E, no outro extremo – com o aumento de
expectativas de vida e as mudanças no mercado de trabalho ‐, uma parte deles acaba por alargar
o chamado “tempo da juventude” até a casa dos 30 anos. Com efeito, qualquer que seja a faixa
etária estabelecida, jovens com idades parecidas vivem juventudes desiguais.
Ainda, Novaes diz:
Entre os jovens brasileiros de hoje, a desigualdade mais evidente remete à classe social. Esse
recorte se explicita claramente na vivência da relação escola/trabalho. A indignação sobre quando
e como um jovem começa ou termina de estudar ou trabalhar expõe as fissuras de classe
presentes na sociedade brasileira. Este “quando” e este “como” revelam acessos diferenciados a
partir das condições econômicas do país. Contudo, nas trajetórias dos jovens, as diferenças de
origem social e a situação de classe não esgotam o assunto (2006:106).

Sendo assim, pesquisas mostram que o cotidiano dos jovens das camadas populares é
marcado pela inserção social incompleta. Por essa razão, os jovens e suas famílias empenham
parcela ponderável de suas forças e de suas energias na tentativa de superar a situação de
exclusão a que são submetidos (CASSAB, 2001).
Para Resende (2009), pensar em analisar a categoria juventude nos remete
imediatamente à constatação de que, apesar de reunirmos diversos elementos em um termo,
não significa que não encontraremos entre eles diferenciações importantes que os distingam em
diversos aspectos. Por isso, afirma que não acredita que indivíduos, pelo simples fato de se
incluírem em uma determinada faixa de idade, possam apresentar características semelhantes
em todos os aspectos. Diferenciações importantes podem ser localizadas, por exemplo, pelo fato
de eles pertencerem a classes sociais, gênero, cor, religião diferentes. Não há uma
homogeneização na juventude. Sendo assim, não há como supor, também, que ocorram
uniformizações nas formas de circulação de drogas entre os jovens. Os motivos para o consumo e
os efeitos sociais produzidos pela existência das drogas podem ser diferentes a partir das
diferenciações existentes entre eles.
Para aprofundar o conhecimento sobre as modificações na família e, nesse sentido, o
papel das mulheres e dos jovens nessa relação, é necessário entender que, a modernidade é um
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período de intensa modificações, inclusive nesses aspectos. O papel de submissão da mulher, por
exemplo, vai mudando aos poucos. A força de trabalho feminino passa a ser exigida nas novas
fábricas nascentes. A mulher se insere no ambiente fabril exercendo as mesmas funções que os
homens, destruindo aos poucos o preconceito construído com o tempo, sendo ativa, também, na
luta operária por melhores condições de trabalho e salário (SCOTT, 2012).
Com a modernidade e industrialização, há uma modificação, também, no campo
educacional. A educação passa a ser espalhadas para outras camadas populares com intuito de
qualificar para o trabalho nas fábricas nascentes. Entretanto, permanece a condição de classe.
Aos jovens de famílias mais abastadas financeiramente, são direcionadas as melhores
qualificações e profissões, a que geram lucros e direção da sociedade (RESENDE, 2009; CASSAB,
2001; ZALUAR, 1994).
As famílias sofrem reflexos dessas mudanças na modernidade. Ela hoje não pode ser mais
definida, de forma geral, como a família tradicional monogâmica e patriarcal e heterossexual.
Hoje encontramos uma diversidade de composição familiar4. As mulheres ganharam mais voz nas
famílias, os filhos são mais ouvidos nas relações familiares (SCOTT, 2012), entre outras
modificações. As famílias, nesse sentido, competem com outras instituições sociais na formação
educacional dos filhos5.
Entretanto, o que encontramos de cenário atual onde desenrola‐se o cotidiano de nossos
entrevistados, é de que as mulheres, apesar do ingresso cada vez maior na educação e no
mercado de trabalho, ainda recebem menos do que os homens, realizam uma dupla jornada de
trabalho, tendo, muitas vezes, que trabalhar fora e cuidar de casa, quando não completam essa
jornada estudando. Convivem, cada vez mais, com um mundo de crescimento do consumo e
venda de substâncias alucinógenas que, diante de um mundo de incompletude como a sociedade
capitalista, tem lutado para não perder seus filhos para as drogas.

MATERIAIS E METODOS
4

Crescem casamentos heterossexuais, adotando filhos, inclusive. Há casamentos desfeitos em que cada um dos
companheiros podem formar novas famílias, sendo cada vez mais comum a convivência “padrasto” e “madrasta”,
mulheres que comandam, sozinhas, famílias, entre outras situações (SCOTT, 2012).
5
Os meios de comunicação, inclusive, entram como um poderoso meio de influencia na juventude a partir da
modernidade.
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Para o entendimento da problemática das drogas6 no ambiente familiar,
privilegiamos, nesse momento, a percepção das mães que tiveram ou tem filhos envolvidos com
drogas com intuito de refletir, através da percepção dessas mulheres, as influencias e
consequências do envolvimento dos jovens com as drogas no universo familiar, especialmente.
Para isso, utilizando como instrumento de coleta de dados, realizamos entrevistas semi‐
estruturadas, priorizando na análise o método qualitativo de pesquisa e história oral.
Para a elaboração da entrevista semi‐estruturada utilizaremos, principalmente, o
computador e folha A4 e impressora. Realizamos 10 entrevistas: 5 com mães que habitam bairros
estruturalmente melhores na cidade de Maceió e afirmaram ter melhores condições financeiras
de lidar com a problemática e 5 entrevistas com mães que habitam áreas periféricas de Maceió,
que afirmam viver numa situação nem sempre confortável financeiramente. Utilizando o
gravador para os registros das conversas. A partir daí, partimos para a análise comparativa, que
ainda está em andamento, das possíveis semelhança e diferenças dos dramas vividos por essas
mulheres no que toca ao envolvimento dos seus filhos com essas substâncias.
Realizamos, também, leitura pertinente sobre o assunto, especialmente sobre
drogas, família e violência, juventude,
Optamos por não revelar o nome das entrevistadas bem como seus bairros.
Fizemos isso no intuito de preservar a integridade dos nossos entrevistados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises das entrevistas ainda estão em processo de construção. Sendo assim,
apontaremos alguns resultados preliminares da nossa pesquisa em andamento.
Com as entrevistas, conseguimos comprovar que a droga é um fenômeno
democrático, podendo ser inserida em diversos contextos de renda e sexo, sendo, inclusive,
encontrada em famílias consideradas “estruturadas”, no sentido que não encontravam
nitidamente causas que levassem seus filhos a se envolver com drogas. Muitas se assustaram ao

6

As mães entendem como drogas tanto as que circulam no campo da legalidade quanto da ilegalidade. Mas
mencionam, principalmente, nas entrevistas, a maconha como a droga mais consumida pelos filhos.
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saber desse envolvimento porque tinham seus filhos frequentando regularmente os estudos7,
acreditando que isso seria um fator de afastamento deles dessas substâncias.
O “pavor”8, a busca das causas, algumas até buscando fatores nas relações
familiares, afirmando “onde foi que eu errei”, foram, geralmente, os primeiros sintomas dessas
mães ao perceber o envolvimento dos filhos com essas substâncias. O motivo mais apontado,
entretanto, foi a “influencia dos amigos”. Algumas apontaram, inclusive, “rebeldia” no filho
dentro de casa, outras falaram que eram calados no seio familiar. Enfim, problemáticas que elas
acreditam ter contribuído para seus filhos se sentirem em grupos consumindo as drogas.
Mesmo sabendo que esse não pode ser um fator generalizado, percebemos,
através dessas mães, que a droga é um elemento desestruturante nas famílias. Após a
descoberta desse fato, geralmente toda a família se volta para o entendimento e possível solução
dessa problemática. É como se esse problema tornasse o centro da família. Entretanto, ao
mesmo tempo, e de forma contraditória, percebemos que a droga dentro do seio de algumas
famílias tornou‐se um elemento de reflexão das próprias relações familiares. Identificamos mães
afirmando que as próprias relações com seus filhos melhoraram no momento que tentaram
afugentar esse problema. Algumas chegam até a afirmar que passaram a buscar mais a sua
individualidade após fazer uma espécie de “terapia” para ajudar na resolução dessa
problemática. Ou seja, isso é uma identificação a partir do momento que a própria família faz o
tratamento junto com o dependente9.
A resolução que muitas tomaram, e talvez a mais difícil, foi aprender a dizer não
aos filhos10. Muitas passaram a cortar dinheiro, compras, saídas, na tentativa de resgatar os filhos
das drogas. Um caso talvez mais emblemático nisso foi o depoimento de uma mãe que mandou o
filho escolher entre as drogas e a família. O filho escolheu a droga e, logo depois, volta pedindo
comida, no qual foi negado por ela porque o filho ainda negava o tratamento.

7

Encontramos, inclusive, nos depoimentos, filhos cursando o mestrado e envolvido com drogas, chegando até a um
internamento.
8
O pavor era principalmente do filho se envolver nas redes do tráfico. Há, geralmente, no imaginário popular, essa
relação consumidor‐tráfico.
9
Mesmo muitas famílias não fazendo isso, percebemos que aquelas que se “tratam” junto com os filhos
conseguiram resolver melhor a problemática e conseguiram se sentir melhor diante desse processo.
10
Resolução a partir do tratamento que algumas fizeram.
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Em termos de situação financeira, identificamos que a posse do dinheiro ajudou
na resolução da problemática. Levar o filho para internar em clínicas particulares foi um passo
considerado fundamental por elas. Da mesma forma, a não relação com a rede de tráfico, que se
torna mais visível nas classes mais abastadas11, foi definidora para o tratamento com êxito de
seus filhos. Entretanto, elas sabiam que ao negar as coisas ao filho, em especial dinheiro e abrigo,
sabiam que corriam riscos de encaminhá‐los ao caminho da comercialização dessas substâncias.

CONCLUSÃO
Sendo assim, concluímos que as drogas, pela forma que elas circulam na
atualidade12, podem está presente em diversos contextos familiares, independente da classe
social a que a família está inserida. Ela causa um dano aos jovens e as famílias como um todo,
sendo mais visível quando essa relação acontece com a participação direta com a rede do
tráfico13.
Ela pode ser um elemento desestruturante nas relações familiares mas, ao mesmo
tempo, um elemento de reflexão dessas próprias relações. As reflexões e melhorias das relações,
inclusive das resoluções da problemática, acontecem, no entanto, quando há um tratamento do
filho envolvido com drogas e um tratamento da própria família14.
Criar filhos em cidades como a de Maceió, entre outras, é um eterno risco de vê‐los
envolvidos com as drogas. Entretanto, sentimos que esse drama é ampliado quando esses filhos
estão inseridos em contextos de renda mais precarizados. As clínicas geralmente são pagas15 e
percebemos, nas periferias, uma relação mais direta com o tráfico, criando para essa classe um

11

Isso porque nem sempre buscam direto ao traficante. Geralmente é o amigo que conhece que lhe fornece. Além
do mais, pagam à vista essa droga. Algumas afirmaram, inclusive, dar mesada ao filho.
12
Sem desconsiderar os problemas causados pelas drogas lícitas, apontamos, principalmente, o problemas das
drogas hoje em dia pela rede de tráfico que se montou para a comercialização de algumas substâncias alucinógenas.
Sendo assim, não queremos realizar juízo de valor, até porque sabemos que muitos consomem essas substâncias e
não se inserem nessas problemáticas. Sabemos que as drogas é um fenômeno de todos os tempos e de todos os
povos e que nem sempre estava ligada a essa comercialização e, especialmente, criminalidade (RESENDE, 2009).
13
Isso pela extorsão de dinheiro e pela possível perda de vida ocasionada por essa rede criminosa.
14
Os filhos, além do tratamento de desintoxicação, devem passar por acompanhamento psicológico. A família, nesse
caso, para melhoria da problemática, também deve ser inserida nesse tratamento psicológico.
15
Os tratamentos em clínicas foram pagos pelas famílias por nós entrevistadas.
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dos efeitos mais perversos da atualidade, a morte violenta de jovens envolvidos com a rede de
tráfico.
Os filhos precisam de limites, aprender a ouvir não. As mães devem ter atenção na
questão de que ela e nem as suas decisões podem ser anuladas completamente pelo fato dela
exercer o papel de mãe. Percebemos, então, que a função de mãe, nessa sociedade, talvez seja
um dois papéis mais difíceis de serem exercidos, um eterno risco, como podemos perceber
através dos depoimentos que essas mães nos transmitiram.
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RESUMO
Este estudo apresenta o resultado parcial da pesquisa
realizada no âmbito do Programa de Iniciação Científica
para o Ensino Médio (PIBIC‐EM) do Instituto Federal da
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Neste
estudo visa‐se acompanhar a implantação da disciplina
de Sociologia através da análise da representação dos
sujeitos acerca do significado do ensino desta disciplina
na formação dos cursos técnicos integrados. Como
procedimento, fizemos uso de entrevistas abertas e
semi‐estruturadas, que foram aplicadas aos gestores de
ensino e aos alunos dos cursos técnicos integrados do
Instituto Federal de Educação da Paraíba. Fizemos uso
ainda da observação participante, como forma de

apreensão dos discursos, através do acompanhamento
das reuniões pedagógicas e debates acerca do currículo
escolar. Através das entrevistas já realizadas com os
gestores e do processo de observação participante
identificou‐se a presença marcante de diferentes
percepções e construções acerca do currículo escolar e
do significado da disciplina de Sociologia. Em relação à
representação dos alunos podemos inicialmente
perceber certa aceitação da importância da Sociologia,
embora essa importância seja remetida a uma
compreensão genérica dos objetivos da disciplina. Há
ainda certo questionamento aos métodos utilizados e a
ausência
de
professores

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, Sociologia, representação, dualidade.

SOCIOLOGY, WHY DO I WANT YOU? An analysis of the representations of the teachng
managers and the students about the role of the Sociology
ABSTRACT
This study presents the partial results of the research
made on the scope of the Scientific Initiation Program
to the High School (PIBIC‐EM) of the Instituto Federal da
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). On
this study it is aimed to keep up with the implantation
of the school subject of Sociology through the analysis
os the representations of the subjects about the
meaning of the teaching of this discipline on the
formation of the Integrated Technical Courses. As
procedure, we made use of open and semi‐structured
interviews, which were applied to the teaching
managers and to the students of the integrated
technical courses of the Instituto Federal de Educação
da Paraíba. We also made use of the participating

observation, as a form of apprehension of the speeches,
through the accompaniment of the pedagogical
reunions e debates about the academic curriculum.
Through the already made interviews with the
managers and the process of participant observation it
was identified the outstanding presence of different
perceptions and constructions about the academic
curriculum and the meaning of the school subject of
Sociology. Regarding the students’ representation we
can initially notice certain acceptance of Sociology’s
significance, although this significance is being referred
to a generical understandability of the subject’s
objective.

KEY‐WORDS: Teaching, Sociology, representation, duality.
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SOCIOLOGIA PARA QUE TE QUERO: uma análise da representação dos gestores de ensino e dos
alunos acerca do papel da disciplina de Sociologia
INTRODUÇÃO
Este trabalho é resultado da pesquisa realizada no âmbito do Programa de Iniciação
Científica para o Ensino Médio (PIBIC‐EM) do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia
da Paraíba (IFPB) no ano de 2013, intitulada Sociologia pra que te quero? Uma análise das
representações dos gestores de ensino e alunos acerca do papel da disciplina da Sociologia no
Currículo dos Cursos Técnicos de Nível Médio do Campus de João Pessoa do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Este estudo foi antecedido por dois outros projetos
de pesquisa, também realizados no âmbito do PIBIC‐EM, construídos no sentido de realizar um
histórico da disciplina de Sociologia no âmbito do Instituto Federal de Educação da Paraíba e de
acompanhar o processo de implantação da disciplina a partir da promulgação da Lei 11.684 de
2008 e das resoluções do Conselho Nacional de Educação.
A pesquisa iniciada em 2013 tem como principal objetivo acompanhar a implantação da
disciplina através da análise da representação dos sujeitos acerca do significado do ensino de
Sociologia na formação dos Cursos Técnicos Integrados.
As disciplinas da área de Ciências Humanas têm um histórico conturbado e intermitente
no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil e de forma ainda mais significativa na rede federal
de educação tecnológica. Sabe‐se como apesar da importante experiência de formação
profissional constituída a partir dos Liceus de Artes e Ofícios, a emergência da rede como locus
de preparação de jovens desvalidos para o mercado de trabalho acabou por desprivilegiar o
conhecimento das humanidades no âmbito dessas instituições.
Ao privilegiar o espaço escolar e a representação dos sujeitos envolvidos no processo de
implementação da disciplina no currículo, neste trabalho, busca‐se apreender na dinâmica
escolar as forças, motivações e interesses que podem atribuir sentido ou negar a importância de
determinados saberes na formação do currículo escolar e dessa forma refletir sobre as condições
necessárias para a consolidação da Sociologia no âmbito do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba.
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As tensões postas entre uma tradição dualista, que privilegia uma compreensão tecnicista
do conhecimento e outra que reivindica a necessária formação cultural e humanística integrada
ao conteúdo técnico‐profissional está posta hoje em dia nos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, herdeiros de uma tradição que completa cento e cinco anos de existência.
A análise acerca do processo histórico de constituição das propostas educacionais para a
educação profissional exige a compreensão, assim como nos coloca Apple (1995), de que a
valoração ou desvalorização de determinados conteúdos e disciplinas e as variáveis presentes na
construção do currículo não podem ser vistas fora das relações de poder, nesse sentido, o
currículo se apresenta como uma forma institucionalizada de transmissão da cultura de uma
sociedade.
Contudo, ainda segundo o autor, a teoria crítica, levando em conta as formas
diferenciadas de produção e transmissão do conhecimento, nos faz entender que:
...não existe uma cultura da sociedade, unitária, homogênea e universalmente
aceita e praticada e, por isso, digna de ser transmitida às futuras gerações através
do currículo. Em vez disso, a cultura é vista menos como uma coisa e mais como
um campo e terreno de luta. Nessa visão, a cultura é o terreno em que se
enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida social, é aquilo pelo qual
se luta e não aquilo que recebemos (APPLE, 1995, p. 27).
Na compreensão acerca dos projetos diferenciados para instituição de uma educação
integral ou na prioridade concedida a uma educação orientada para os interesses mais imediatos
do mercado de trabalho, a cultura não pode ser vista como:
...um conjunto inerte e estático de valores e conhecimentos a serem transmitidos
de forma não‐problemática a uma nova geração, nem ela existe de forma unitária
e homogênea. Em vez disso, o currículo e a educação estão profundamente
envolvidos em uma política cultural, o que significa que são tanto campos de
produção ativa de cultura, quanto campos contestados (MOREIRA; SILVA, 1995, p.
26).
É, portanto, a partir da compreensão da cultura e da dinâmica escolar que será realizada
neste trabalho a leitura da representação dos gestores de ensino e dos alunos dos primeiros e
quartos anos acerca do significado da disciplina de Sociologia para o currículo do Ensino Técnico
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Integrado.

MATERIAIS E MÉTODOS
Entendemos no desenvolvimento deste trabalho a noção de representação social, como
os conceitos e modos de vidas que os indivíduos elaboram em suas experiências cotidianas, na
interação com os outros (SÁ, 1995).
Para análise da representação dos gestores de ensino foram realizadas entrevistas abertas
entre os meses de março e junho de 2014. Para análise do significado do papel da disciplina de
Sociologia na percepção dos alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, aplicamos
questionário com um levantamento do perfil sócio‐econômico e questões abertas aos alunos dos
primeiros e quartos anos dos sete Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do campus João
Pessoa.
Fez‐se uso ainda da observação participante, como forma de apreensão dos discursos,
através do acompanhamento das reuniões pedagógicas e dos debates acerca do currículo escolar
e enquanto técnica complementar, utilizamos a análise bibliográfica e documental.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise dos resultados parciais da pesquisa demonstra a presença de diferentes
percepções e construções acerca do currículo escolar e de leituras diversas acerca da importância
da disciplina de Sociologia. Através das primeiras entrevistas realizadas com os gestores de
ensino, destaca‐se a importância do processo de revisão das matrizes curriculares iniciada em
2012, no âmbito do IFPB, envolvendo gestores e professores dos Cursos Técnicos Integrados
como espaço privilegiado no repensar do papel das ciências sociais no currículo escolar,
especialmente da disciplina de Sociologia.
Segundo a representante da Diretoria de Articulação Pedagógica do IFPB a inserção da
disciplina de Sociologia em todos os anos do ensino médio foi pautada durante o processo de
revisão das matrizes, tendo em vista que:
Tem aqui a lei 1684 que foi de junho de 2008 que vem alterar o artigo 36
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da LDB que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional ... lá no
auge dessa discussão o que nós percebemos foi assim uma inquietação não
só por parte dos professores de Sociologia mas principalmente por parte
dos professores de outras disciplinas. (AYRES, 2014)
Em relação à presença de diferentes percepções e construções acerca do currículo escolar
e das tensões surgidas no processo de inserção desta disciplina durante o processo de revisão
das matrizes, o representante da Diretoria de Educação Profissional destaca que:
Sempre que a gente fala em reformulação de projeto pedagógico, mesmo a gente
tentando enfatizar outros elementos do projeto, como perfil de formação, os
objetivos do curso, sempre as pessoas focam mais na questão da carga horária das
disciplinas, esse termina sendo a grande tensão e a introdução de Sociologia
naturalmente fez aumentar a carga horária para a área de humanas (TRINDADE
JUNIOR, 2014)
É notável, portanto, nas falas dos gestores de ensino que a implementação da disciplina
de Sociologia faz‐se acompanhar de um permanente questionamento acerca da sua importância
no currículo escolar, em contraposição com outras disciplinas, percebidas como “permanentes e
naturais” na matriz curricular. Outro aspecto bastante enfatizado nas entrevistas é a persistência
de uma concepção pragmática de currículo, que privilegia a carga horária, em detrimento da
reflexão acerca da importância dos componentes curricular.
Destaca‐se ainda que, embora a revisão das matrizes curriculares tenha permitido o
estabelecimento de uma proposta orgânica para a disciplina de Sociologia, com a delimitação de
carga horária mínima, conteúdos programáticos e ampliação do número de contratações de
professores habilitados, as dificuldades de implementação desta mesma proposta, revela, assim
como nos coloca Apple (1995), que a valoração ou desvalorização de determinados conteúdos e
disciplinas e as variáveis presentes na construção do currículo não podem ser vistas fora das
relações de poder, nesse sentido, o currículo se apresenta como uma forma institucionalizada de
transmissão da cultura de uma sociedade. A persistência de uma concepção pragmática do
currículo apresenta‐se, portanto, como reforço a matrizes curriculares de cunho tecnicista
presente do âmbito do IFPB.
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Em relação às primeiras leituras do significado da disciplina para os alunos dos Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, aponta‐se para a compreensão da importância da
Sociologia no currículo, embora essa compreensão esteja demarcada por uma noção genérica
dos objetivos desta disciplina. Ressalta‐se ainda alguns questionamentos dos alunos em relação à
ausência total ou parcial de professores em sala e a necessidade de diversificar os recursos
utilizados em sala.
Ao realizarmos a pergunta de se o conhecimento da Sociologia tem fornecido alguma
contribuição para sua vida, muitos alunos responderam que sim:
Sim. A Sociologia significa estudo da sociedade. Então com a Sociologia podemos
entender os costumes, idéias e pensamentos da sociedade. (Aluno 1 ano ‐ Controle
Ambiental)
Sim. Através da Sociologia aprendi a analisar os fatos que ocorrem a minha volta
de uma maneira menos preconceituosa, a formular minhas próprias idéias e ter
um pensamento crítico. (Aluno 1 ano ‐ Controle Ambiental)
Sim. Me ajuda a questionar a sociedade em que vivemos. (Aluno 1 ano –
Mecânica)
Sim. Eu estou me relacionando melhor com as pessoas e estou entendendo bem
melhor a sociedade, as pessoas, a política. ( Aluno 1 ano – Eletrotécnica)
Sim. Tem ajudado minha visão geral do mundo. (Aluno 1 ano – Eletrotécnica)
Em relação aos questionamentos realizados aos procedimentos utilizados e a ausência do
professor em sala, quando perguntados quais as sugestões para melhorar o ensino da disciplina
em seu curso, os alunos respondem:
Um professor que dê aulas e não venha no fim do segundo semestre. ( Aluno 1 ano
– Mecânica)
Aulas de campo. (Aluno 1 ano – Controle Ambiental)
Mais exemplos e menos textos grandes. (Aluno 1 ano Eletrotécnica)
Mais aulas práticas com filmes, música etc. (Aluno 1 ano Eletrotécnica)
Arrumar um professor de Sociologia. (Aluno 1 ano Edificações)
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Vale destacar, contudo, que apesar das tensões, o processo de implementação das
disciplinas de Sociologia e Filosofia tem possibilitado no âmbito do IFPB um repensar do papel
das ciências humanas para a formação dos alunos, ampliando, portanto, o debate acerca do
significado e da construção da legitimidade dos diversos saberes.
Cabe também ressaltar que, embora o resultado do processo de revisão das matrizes
orientasse a construção dos projetos de cursos a serem implementados em 2014 a partir da
integração entre a Sociologia e a Filosofia, respeitada as especificidades dos dois componentes
curriculares, o que resultaria em abertura de um espaço significativo de reflexão do papel das
duas disciplinas no currículo e do aumento da carga horária, tal encaminhamento vem sendo
reiteradamente questionado e as indefinições acerca da implantação da proposta continuam até
o presente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como resultado parcial deste estudo, podemos observar que, embora o processo de
consolidação da disciplina de Sociologia no currículo escolar do IFPB tenha avançado no ano de
2013, com o estabelecimento de carga horária mínima, conteúdo programático e ampliação do
quadro de professores, as representações acerca da importância desse componente curricular
continuam a indicar a necessidade de discussão do significado dos diferentes saberes presente na
formação do aluno no ensino técnico integrado. Mostra‐se ainda necessário a realização de
outros estudos que possam acompanhar o processo de consolidação da Sociologia no currículo
escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.
Ressalta‐se também que as tensões acerca do significado da disciplina de Sociologia
continuam a se manifestar nas resistências em relação à implementação da proposta que
resultou do processo de revisão das matrizes curriculares dos Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio e na ausência de um quadro de professores que possa dar conta do aumento de
espaço ocupado por esta disciplina no currículo escolar.
Através das entrevistas já realizadas com os gestores e do processo de observação
participante identificou‐se a presença marcante de diferentes percepções e construções acerca
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do currículo escolar e do significado da disciplina de Sociologia. Em relação à representação dos
alunos podemos perceber, inicialmente certa aceitação da importância da disciplina, embora tal
compreensão seja remetida a uma percepção genérica dos objetivos da disciplina. Existem ainda
questionamentos em relação à ausência de professores e em alguns casos aos procedimentos
utilizados no desenvolvimento das aulas. Apontamos, enfim, que a construção de uma proposta
orgânica para a Sociologia, através da revisão das matrizes curriculares, tem permitido o repensar
por parte de alguns gestores do papel das disciplinas de humanas no currículo escolar do IFPB.
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RESUMO
Esta pesquisa foi realizada na comunidade rural Mundo
Novo no município de Piquet Carneiro, região do
semiárido no Sertão Central do Ceará com o objetivo de
identificarmos e analisarmos as políticas públicas e
estratégias de sobrevivência de famílias rurais, utilização
dos recursos naturais da fauna e da flora disponíveis no
semiárido. Estas formas de sobrevivência existem desde

os nossos antepassados e são mantidas ainda por muitas
famílias devido aos costumes tradicionais que
continuam sendo preservados na localidade e em alguns
casos pelas necessidades financeiras e secas recorrentes
na região.

PALAVRAS‐CHAVE: Costumes; Rural; Semiárido.

Survival strategies, utilization and conservation of natural resources by rural families in the
community New World city of Piquet Carneiro‐EC
ABSTRACT
This research was conducted in a rural community in the
city of New World Piquet Carneiro, in the semi‐arid
region of Ceará Sertão Central aiming to identify and
analyze public policies and survival strategies of rural
households, use of natural resources of fauna and flora
available in the semiarid region. These forms of survival
existed since our ancestors and are still maintained by
KEY‐WORDS: Mores; Rural; Semiarid.

many families due to traditional customs that are still
preserved in the locality and in some cases by recurrent
droughts and financial needs in the region.

Estratégias de sobrevivência, utilização e de preservação dos recursos naturais pelas famílias
rurais da comunidade Mundo Novo município de Piquet Carneiro‐CE.

INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos países que mais cresceu nos últimos anos, índices econômicos apontam
melhorias na distribuição de renda. Muitas famílias aumentaram o seu padrão de vida, saindo da
condição de extrema pobreza e pobreza, e tendo acesso a bens de consumo antes adquiridos
somente pela classe média. Há muito ainda o que mudar principalmente nas políticas públicas
para jovens, pois não existe incentivo pelos governos em mantê‐los em sua terra natal, seja na
agricultura ou outras profissões e setores, complementares as atividades agropecuárias. Mais
especificamente na Região Nordeste conhecida pelas secas recorrentes e pela pobreza.
O modelo econômico não condiz com a convivência com o bioma local. A natureza tem sua
vida e seu equilíbrio, cabem às pessoas descobrirem esta vida, as relações com o ecossistema
regional assumindo as potencialidades e limites do Semiárido e as regras que garantam seu
funcionamento. O uso dos recursos da flora e da fauna pelas necessidades do homem nordestino
é uma constante, já que ele não encontra formas alternativas para seu sustento. (SANTOS et.al.
2007).
Nessa pesquisa investigamos a relação de utilização e preservação das famílias da
comunidade Mundo Novo do município de Piquet Carneiro com as espécies da fauna e flora que
existem na região. O município fica localizado na região do Sertão Central do Estado do Ceará,
fica a uma distância de 255 km da capital Fortaleza, tem uma área de 587,89 Km2, uma população
estimada em 15.501 habitantes (IBGE, 2010). Desse conjunto da população 48,07% residem na
área urbana e 51,93% na área rural. A média de moradores por domicílio na área urbana é de
3,52 e na área rural de 3,99 (IBGE, 2000). Apresentam IDH de 0,622 (IBGE, 2000); o PIB é de R$
100,00. (IBGE, 2010) acima da linha da pobreza concentram‐se 35,2% da população, enquanto
que 24,4% estão entre a linha de indigência e pobreza, juntamente com esse resultado é exposto
que 40,35 estão vivendo em situação de indigência. (IBGE, 2010).
Recentemente tem ressurgido o interesse em questões relacionando desigualdade, pobreza
e fome na literatura, principalmente na Região Nordeste. E mais fortemente ainda a preservação
da caatinga e dos recursos nela existentes, onde há incentivo para a criação de áreas de
preservação ambiental, no caso de Piquet Carneiro, podemos citar o Comitê da Sub‐Bacia
Hidrográfica (CSBH) do Banabuiú. Segundo o Caderno Regional Da Sub‐Bacia do Banabuiú, o
pacto deste foi firmado sobre sua preservação. Os municípios que são banhados por esta bacia
hidrográfica são: Morada Nova, Ibicuitinga, Banabuiú, Quixeramobim, Quixadá, Mombaça, Pedra
Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu, Madalena, Boa Viagem, Monsenhor Tabosa.
Nesse sentido achamos necessário o aprofundamento sobre o tema, que desperta o interesse
sobre a relação de utilização e preservação das espécies da fauna e flora e o consumo de
hortaliças por parte dos habitantes da comunidade Mundo Novo em Piquet Carneiro‐CE.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa Documental
A pesquisa de dados secundários foi realizada em documentos do Ministério do Meio
Ambiente, EBRAPA (Semiárido), Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a fome (MDS),
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), ASA (Articulação no Semiárido Brasileiro),
Jornal do Nordeste, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OCIP), Revista Carta da
Escola‐2010, Instituto Elo Amigo e IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará).
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE‐ Municípios) acerca das características
econômicas, políticas, sociais, geográficas e ambientais.
Pesquisa Bibliográfica
Além do material bibliográfico já referido utilizaremos outras fontes de informação: decreto,
lei, materiais cedidos pelo órgão gestor do município, pesquisas na internet, jornais, livros,
artigos, teses e dissertações.
Pesquisa de Campo
Nossa pesquisa se propôs analisar o modo como às famílias rurais utilizam e preservam os
recursos naturais (Caça, Pesca, Plantas Medicinais e Frutas) existentes na comunidade Mundo
Novo no município de Piquet Carneiro –CE. Procuramos apreender através de suas narrativas e
convívio o significado da utilização destes recursos para suas vidas. As famílias foram analisadas a
partir de entrevistas efetuadas em suas residências. A pesquisa foi desenvolvida por alunos(as)
bolsistas do Programa PIBIC Jr/IFCE sob a orientação de uma professora do IFCE campus Iguatu.
As fotos hora apresentadas são de autoria das bolsistas.
Recursos Utilizados
Foram utilizados recursos humanos: Bolsistas do Programa PIBIC Jr/IFCE do Curso Técnico em
Desenvolvimento Social do IFCE ‐ Campus Iguatu. Os recursos materiais: câmera, computador e
material de expediente.

Resultados

A comunidade Mundo Novo concentra um total de 20 famílias, entretanto, nesta pesquisa
de campo apenas 17 famílias foram entrevistadas, devido à ausência de três durante todo o
período em que a comunidade esteve sendo avaliada. Fica situada a 18 km da sede do município
de Piquet Carneiro. Surgiu em meados da década de 40, quando Francisco, mais conhecido como

Chico do Canto, emigrou juntamente com sua família para esta comunidade, que recebera o
nome “Mundo Novo” devido a grande fertilidade de suas terras e tamanha pacificidade do local.
Os seres humanos, que há pelo menos, 100.000 anos habitam o território brasileiro, não
somente souberam se adaptar à mudança climática, mais também moldar a natureza conforme
seu intento e tirar sustento da nova configuração climática. Viviam da caça, da pesca, colhiam
sementes, frutas, raízes e plantavam pequenas roças, por exemplo, de mandioca. Sabiam não
somente se adaptar ao entorno natural as suas necessidades. (SANTOS et.al. 2007).
Conforme a pesquisa realizada na comunidade Mundo Novo este contexto típico da região
Nordeste não tem se mostrado diferente, pois 94,11% das famílias entrevistadas fazem uso dos
recursos naturais, possuindo o índice mais alto de consumo, a pesca. Os conhecimentos
etnobiológicos, etnoecológico e etnozoológicos que podem estar unidos às práticas e teorias
acadêmicas, são de grande importância para conservação, manejo e desenvolvimento
sustentável da fauna, flora e do ecossistema como um todo. Tal importância é enfatizada no
princípio 22 da declaração do Rio sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, pois defende que “os
povos indígenas e outras comunidades têm um papel significativo no manejo e desenvolvimento
ambiental devido ao seu conhecimento e práticas tradicionais” (Speth, et. al., 1992).
A LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009. Classifica a pesca artesanal como pesca
comercial quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em
regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de
parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte. É perceptível o uso da
pesca nas famílias da comunidade Mundo Novo, visto que 82,35% das entrevistadas recorrem à
pesca, principalmente (Curimatã e Traíra), mostrando‐se o recurso natural mais utilizado em suas
residências. Consideram que o alto preço da carne os sujeita a buscar peixes para servirem como
fonte de alimento nutritivo e barato, pois financeiramente gastam apenas na compra de galões e
anzóis que são instrumentos adequados e os mais utilizados para a extração do peixe na região.
As culturas populares nordestinas são diversificadas, ricas e complexas, plasmaram‐se, ao
longo dos séculos, com a contribuição de muitos povos e de muitas etnias (Rosemberg Cariry‐
2009). Ponderando os dados da pesquisa, percebemos que logo em seguida destacam‐se as
plantas medicinais, maiormente (Malva e Hortelã) nesta região, com 76,47% das famílias
perpetrando o uso deste recurso. O comércio e o uso de plantas medicinais são bastante
conhecidos e discutidos no Brasil. (Brandão; Freire; Vianna‐Soares, 1998).
Das famílias analisadas 52,94% apresentam em média 46,5 anos de idade, com renda fixa
muito baixa com saldo inferior a R$ 200,00 por família, sobrevivendo somente do auxílio ofertado
pelo governo através do Programa Bolsa Família (PBF), programa de transferência direta de
renda com condicionalidades que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza em todo o País. Desde 2004 a garantia da renda mínima a cada cidadão brasileiro virou
lei no País, quando foi aprovado no Congresso o projeto do senador Eduardo Suplicy (Revista
Carta na Escola‐2010). Os outros 47,05% possuem a aposentadoria do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS): Uma autarquia do Governo Federal do Brasil que recebe as contribuições
para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sendo responsável pelo pagamento
da aposentadoria, pensão por morte, auxílio‐doença, auxílio‐acidente, entre outros benefícios
previstos em lei.

O projeto de saneamento básico da comunidade Mundo Novo (Cagece): Companhia de Água
e Esgoto do Ceará ainda não fora concluído, como consequência 29,41% das residências aferidas
não possui água encanada, enquanto 70,58% das famílias possuem, isso ocorre devido à compra
de motores próprios para o abastecimento de água, ou seja, a compra dos motores acontece de
forma independente, partindo da iniciativa dos moradores da comunidade.
Não há projetos ou cooperativas que contribuam com a diminuição do lixo nas
proximidades das casas, mesmo assim a população demonstra certo grau de conscientização
neste aspecto, pois das 17 famílias entrevistadas, 12 asseguraram queimar o lixo, sem impelir
detritos no meio ambiente. Estas pessoas apresentam em média 46,5 anos de idade e afirmam
em sua maioria, nunca auferirem nenhum tipo de orientação sobre preservação da natureza ou
reciclagem do lixo, 76,47% das residências utilizam o fogão a lenha para o cozimento do alimento
diariamente, consumindo, sobretudo a Jurema, uma das espécies de árvores nativas do nordeste
brasileiro, no qual todas as partes dessa árvore são aproveitadas: a raiz, a casca, as folhas e as
sementes, utilizadas em banhos de limpeza, infusões, unguentos, bebidas.
Em relação ao uso de frutas, 94,11 % utilizam, as frutas mostram‐se bastante importantes
para os moradores locais, todavia o processo de estiagem na região vem causando um retrocesso
no andamento das culturas de frutas, as principais são (Manga e Banana). Este problema afeta
diretamente o orçamento familiar, 17,6% dos habitantes adquirem a maior parte de sua renda
através da venda de frutas e leguminosas por meio de programas tais como (PAA): Programa de
Aquisição de Alimentos criado em 2003 sendo uma das ações do Fome Zero e tem como objetivo
garantir o acesso a alimentos em quantidade e regularidade necessárias às populações em
situação de insegurança alimentar e nutricional. Visa também contribuir para formação de
estoques estratégicos e permitir aos agricultores familiares que armazenem seus produtos para
que sejam comercializados a preços mais justos, além de promover a inclusão social no campo.
O recurso de menor utilização é a caça, sendo que apenas três famílias recorrem à mesma,
isto por consequência da proibição do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis), pois segundo o Art.29 da lei nº9. 605/98: Matar, perseguir, apanhar,
utilizar espécies da fauna silvestre nativa ou em rota migratória sem a devida permissão, licença
ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida pode sofrer detenção
de seis meses a um ano e multa. Esta proibição provoca receio aos moradores que possuem o
hábito de matar estes tipos de animais para sua subsistência. Apenas 17,64% dos entrevistados
na pesquisa por domicílio, respondem que ingerem animais como (Tatu e Peba), que se destacam
na atividade de caça local. Concluíram que realizam a caça, mais por esporte e devido aos
costumes que foram repassados por suas famílias.
O SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) promove cursos que contribuem para
a profissionalização, integração e melhoria da qualidade de vida do homem rural. Estes cursos
capacitam alguns residentes da comunidade mundo novo por meio da contratação de técnicos
agrícolas para ministrar aulas que demonstram como usar o solo devidamente para desenvolver
um quintal produtivo, podendo ser composto de hortaliças e leguminosas cultivadas por meio do
processo de adubação e imunizadas contra pragas de plantio, com o uso de defensivos naturais,
cuja fórmula é aplicada com a orientação dos técnicos e que irão servir para enriquecer a
plantação das famílias que praticam a agricultura em seu terreno, 47,05 % das pessoas que
assistem a estes cursos, articulam positivamente a respeito do que é aprendido nas aulas.

O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) é uma das ações do Programa de Formação e
Mobilização Social para Convivência com o Semiárido. O objetivo do programa é fomentar a
construção de processos participativos de desenvolvimento rural no Semiárido brasileiro e
promover a soberania, a segurança alimentar e nutricional e a geração de emprego e renda às
famílias agricultoras, através do acesso e manejo sustentáveis da terra e da água para produção
de alimentos (Revista Carta na Escola‐2010). Este tem ajudado a minimizar os problemas
ocasionados pela seca que vem prejudicando a comunidade mundo novo, construindo uma
cisterna exclusiva para irrigação das culturas do terreno e outra utilizada somente para o
abastecimento de água familiar servindo então para o cozimento de alimentos e para beber.
A ASA, (Articulação no Semiárido Brasileiro), é um fórum de organizações da sociedade civil,
que vem lutando pelo desenvolvimento social, econômico, político e cultural do semiárido
brasileiro, desde 1999. Servindo de apoio para o Instituto Elo Amigo que é uma organização sem
fins lucrativos, reconhecida como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), que nasceu da vontade de um conjunto de atores locais de mudar os rumos do
desenvolvimento do semiárido cearense. Estas duas Instituições atuam de forma bastante
significativa na comunidade Mundo Novo, pois fornecem auxílio aos agricultores locais,
fortalecendo o plantio destes moradores rurais por meio de sistemas de irrigação financiadas
pelo governo. A maioria das famílias argumentou positivamente a respeito destes auxílios que
foram implantados na região, pois em geral defenderam que a dificuldade para o
armazenamento de água potável que serve integralmente ao consumo familiar foi reduzida de
forma significante, facilitando o dia‐a‐dia dos habitantes rurais.
Considerações
Consideramos que ao longo do projeto foi perceptível o uso dos recursos naturais por parte
das famílias da comunidade Mundo Novo, onde os habitantes preservam os costumes
tradicionais que são repassados de geração em geração. Ressalta‐se que a sobrevivência dos
moradores não depende dos objetos de estudo pesquisados (caça, pesca, plantas medicinais e
frutas), eles consomem estes produtos porque são encontradas facilmente na região, sendo que
a pesca e a caça são praticadas de forma esportiva e artesanal.
Percebemos também que existem algumas políticas públicas implantadas na localidade,
mas ainda apresentam certas deficiências, as quais devem ser melhoradas com o apoio
governamental.
Resultados alcançados:
‐ Estimativa de quantas famílias utilizam os recursos naturais na comunidade.
‐ Nas pesquisas realizadas os moradores receberam orientação sobre a preservação do meio
ambiente.
‐ Análise mais precisa das políticas públicas implantadas na comunidade.
‐ Aprendizagem através da observação do cotidiano familiar dos habitantes locais, sobre as
culturas predominantes e os meios de subsistência existentes.
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RESUMO
Este trabalho demonstra os riscos de catástrofes que a
sociedade moderna vem produzindo, bem como o novo
papel da racionalidade científica frente a tais riscos.
Baseado na obra “A Sociedade de Risco” de Ulrich Beck
(2010) verificamos a ambiguidade do discurso científico
da atual modernidade, os interesses econômicos por
trás desse discurso, e a distância entre produção tecno‐
científica e comunidade política. Para o atual estágio de
insegurança social e científica vivida em nossa época, o

então autor propõe uma nova teoria da empiria,
ressaltando a importância dos nexos entre teoria social,
experiência social, e ciência. Veremos como o
paradigma da sociedade de risco ressalta mudanças não
apenas relacionadas à ciência e técnica moderna, mas
também à organização social e à esfera política, dando
especial atenção às atitudes engendradas por
laboratórios
industriais
no
mundo
inteiro.

PALAVRAS‐CHAVE: modernidade, racionalidade, ciência, risco.

RATIONALITY SCIENTIFIC AND PRODUCTION RISK IN MODERN SOCIETY
ABSTRACT
This work demonstrates the risks of disasters that
modern society has produced and produces, as well as
demonstrates the new role of scientific rationality
against such risks. Based on the literature "The Risk
Society" Ulrich Beck (2010) found the ambiguity of
scientific discourse of modernity today, the economic
interests behind this speech, and the distance between
production techno‐scientific and political community.

For the current stage of scientific and social insecurity
experienced in our time, then the author proposes a
new theory of empiricism, stressing the importance of
the links between social theory and social science
expertise. The paradigm of risk society emphasizes
changes not only related to modern science and
technique, but also to social organization and political
sphere, giving particular attention to the attitudes
engendered by industrial laboratories
worldwide.

KEY‐WORDS: modernity, rationality, science, risk
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RACIONALIDADE CIENTÍFICA E A PRODUÇÃO DE RISCOS NA SOCIEDADE MODERNA
INTRODUÇÃO
A obra “Sociedade de Risco” do autor Ulrich Beck, publicada 1ª edição no ano de 1986 em
Munique/Alemanha, tem o propósito de esclarecer os riscos ecológicos iminentes vividos com
singularidade pela sociedade contemporânea. Tais riscos trazem uma nova configuração social e
política para os habitantes do planeta terra como um todo na medida em que os infligem sem
distinções, atribuindo‐lhes/nos um tipo de destino volvido ao perigo catastrófico da inexistência
de qualquer saída possível frente à devastação da vida humana.
Beck (2010) aponta para as ameaças acarretadas pela utilização de energia nuclear e uma
consequente contaminação do ar, da água, da fauna; também cita o acúmulo de lixo nuclear, a
superprodução industrial, a química, a radioatividade, o fluxo de poluentes, os acidentes tóxicos,
as concentrações de toxinas nos seres humanos, pesticidas, fertilizantes, concentração de nitrato
nos rios, teor de dióxido de enxofre no ar, pesquisas em animais aplicadas em humanos,
existência de bombas atômicas, mudança no trabalho, fragilização da ordem estamental de
gênero, destradicionalização de classes, intensificação das desigualdades; ora semelhantes a um
novo reino das trevas medieval, ou a deuses e demônios da Antiguidade, esses fatores de risco se
encarnam invisíveis, incalculáveis, imprevisíveis, calados, encobertos por cifras e fórmulas,
vinculados espacialmente, e sua produção afeta o modo de vida contemporâneo fazendo emergir
da sociedade industrial tradicional do século XIX, a sociedade de risco da atualidade.
Nos primórdios da sociologia Marx e Weber formularam questões mais centrais relativas à
desigualdade na distribuição de riquezas, se perguntando como poderia a riqueza ser produzida
socialmente, mas distribuída desigualmente, e ao mesmo tempo com legitimidade dos cidadãos?
O paradigma da sociedade de risco, do mesmo modo, se pergunta sobre legitimidade e
consentimento da população, porém, diferentemente, a produção desses riscos não são
previstos e nem desejados, foram justificados pelo progresso, e, para um juízo a respeito, eles
são redistribuídos, isolados, canalizados, dramatizados, e minimizados de tal modo que não
comprometa o processo de modernização e nem as fronteiras do aceitável ecologicamente,
política, social, psicologicamente, ou medicinalmente. Daí é que não mais a consciência é
determinada pela existência, como diria Marx, e sim, a existência é determinada pela
consciência, pois, busca‐se desdobrar um enorme potencial político e sociológico de
disseminação do conhecimento sobre riscos, onde geralmente, se converte o estado de exceção
em estado de normalidade. Isso pressupõe que até então os riscos estão sendo bem‐sucedidos e
reconhecidos socialmente como destino natural, ainda que tenham efeitos latentes.
De maneira geral, não nos bastaria então pensar somente a distribuição de riquezas
(como nos tem imposto a ditadura da escassez presente nos países de terceiro mundo), mas
também em nossa sujeição ao desenvolvimento tecnológico, pois há forças destrutivas no
processo de modernização, em que fontes de riqueza estão contaminadas por ameaças
colaterais, e essas mesmas não estão mais restritas ao local em que foram geradas ‐ a fábrica.
Na prática, as inocuidades do discurso científico se acumulam consideravelmente, e os
riscos passam a ser relatados num sentido muito individualizado, sem buscar explicações causais
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no efeito colateral sistemático dos processos de modernização. Reside como pano de fundo de
tais pressupostos, a quebra de monopólio da racionalidade científica, pois constatações de risco,
mais do que representadas por predisposição empírica lógico‐instrumental, estão alinhavadas a
interesses econômicos e políticos, e, ainda que se revistam de certeza técnica limitam‐se a
determinados arranjos quantificáveis em razão de acidentes prováveis, daí é que a racionalidade
(universal) pode se converter em irracionalidade (relativista), onde “a crítica e a inquietação
pública vivem fundamentalmente na dialética da perícia e da contraperícia” (BECK, 2010,p. 36), e
os bombeiros argumentativos têm o papel de apagar e salvar o fogo de contrainterpretações que
rastreiem as causas do perigo cruzado, só assim, “os artesãos da esfera pública, os carpinteiros
argumentativos, têm sua grande chance profissional”(BECK, 2010, p.38).
Quando a opinião pública ameaça ruir a indústria química lançando suas mazelas mídia a
fora, entra em cena o papel de encenações políticas ‐ “sejam argumentos, sejam projetos de lei,
ou planos de financiamento”(BECK, 2010, p.293), e pelo cerco fechado em que vivem as
corporações jornalísticas, jamais a opinião pública se antecipa à decisão política, manifestando
ruídos apenas fugazes e temporários. Um exemplo brasileiro, levado ao extremo pelas novas
mídias sociais (sequer falamos aqui da imprensa comercial), foi o movimento Veta Dilma (2012),
em que se apelava à presidenta que restringisse o uso do solo amazônico à expansão ruralista;
mas nem por todo agravo a ser gerado, o código florestal promulgado atendera às demandas
ambientalistas; porém, de práxis, se celebraram manobras e encenações políticas discursivas
negociadas aquém dos movimentos sociais, expressando percepções e projetos, em particular
das elites progressistas, que desse modo silenciaram a grande mídia tanto por sua influência
econômica, quanto pela própria polêmica entre relatórios científicos diversos a despeito dos
impactos ambientais.
Nesse contexto, denunciadores de riscos são taxados de exagerados e desmedidos,
incitando‐se que suas alegações de riscos não são comprovadas. “Subitamente deixam de ser as
ameaças e passam a ser aqueles que a revelam os que provocam a inquietação
generalizada”(BECK, 2010, p.92). O modelo de prevenção aceitável das ameaças, por isso, é
exclusivamente aquele que traz a rentabilidade e abre um novo mercado, mas não previne
realmente; por exemplo, paira, nesse âmbito, certa cosmética do risco onde embalagens
recicláveis, instalação de filtros purificadores, e coisas do gênero, seriam as saídas, os benefícios,
e as únicas possibilidades de enfrentamento ao sistema de riscos, mas, paralelamente, a poluição
continua manifesta, e os limites de tolerância do envenenamento seguem representando “linhas
de recuo de uma civilização que se aprovisiona com um excesso de materiais poluentes e
tóxicos” (BECK, 2010, p. 78), de tal modo que, não envenenar é refutado como uma ideia cada
vez mais utópica.
A esse respeito é bem verdade que as campanhas de limpeza urbana e economia
energética, disseminadas com assiduidade nas cidades brasileiras, apropriam‐se de um conteúdo
deveras semelhante à então crítica acima levantada por Beck(2010); tais campanhas a medida
em que, a princípio, diretamente impõem ao cidadão o dever de não sujar e de economizar bens
naturais, indiretamente os atribui a causa pela sujeira e escassez desses bens. Verificamos com
clareza que as grandes corporações industriais, que sujam de poluição rios e mares, que se
apropriam inadequadamente da natureza, e que por consequência cingem a atitude do cidadão
em jogar papel na rua, ou desperdiçar água, não são postas como alvo de tais campanhas, e, ao
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contrário, no mais das vezes são elas mesmas as financiadoras dessas campanhas. Assistimos,
portanto, que soluções ilusórias e paliativas à sujeira urbana são convidadas à encenação pública.
Na cidade de Maceió constatamos que a atuação da única companhia de saneamento e
abastecimento de água do Estado (CASAL) é nesse sentido bastante ambígua, quando ao tempo
em que apela aos cidadãos para o não desperdício de água, mantém sua política devastadora de
poluição das Praias da Avenida e do Rio Salgadinho, e assim convivem riscos, hipocrisia,
tolerância, e moralidade social.
Convertida em gerenciadora de uma contaminação global do ser humano e da natureza, a
ciência, por sua ambivalência atual, teria perdido o crédito da racionalidade, conquistado ao
longo de tantos anos, porém persiste como sendo monopólio da verdade, com métodos e meios
exclusivos para implementar demandas aceitáveis em termos jurídicos e sociais. Daí é que
movimentos ambientalistas criticam, mas creem, e ao mesmo tempo se apropriam da ciência,
tornando a consciência de risco nem tradicional e nem laica, e sim “uma consciência no fundo
determinada e orientada cientificamente” (BECK, 2010, p.88).
Nesse sentido a ciência atual desponta como um manancial de soluções para problemas
que ela própria, paralelamente, tem causado; ao invés da resistência agressiva de leigos contra a
ciência, entra em cena a ciência contra ela mesma. E toda sua torpeza vem à público no
momento em que ela se autoconfronta, tornando ela mesma, taí o perigo, seu motor para novas
descobertas.
Saliente ao descontrole político da ciência, a práxis médica científica é um caso categórico
de desequilíbrio entre discussões parlamentares e autonomia científica. Segundo sua posição
social, a ciência médica exerce experiências científicas aquém da esfera pública e política, e em
nome da detenção de um conhecimento bastante especializado, daí seu desprezo à outras
esferas. A esfera política nesse caso, e em muitos outros, se mantém a reboque do imediatismo
por progresso científico, e dispensa‐o do debate democrático para depois reencontrá‐lo na
revelação de seus efeitos colaterais. O autor atribui ao campo medicinal um funcionamento
afirmado por suas próprias demandas, com vantagens seguras e estruturas semelhantes às
estruturas parlamentares, “a profissão médica encontra‐se por assim dizer em posição de furtar‐
se a críticas”(BECK, 2010, p.310).
Generalizando tal dilema vemos que a pesquisa científica exerce o autocontrole de sua
alavanca com a legitimidade derivada do sistema político, e com a canibalização econômica
necessária a sua justificação por progresso. Como decorrência, a política econômica
governamental é constantemente ameaçada caso efeitos colaterais, adquiridos autonomamente
pela produção científica, venham à tona pela opinião pública, residindo nisso uma preocupação,
em âmbito governamental, em especializar‐se na legitimação desses efeitos colaterais que a
esfera política, na maioria das vezes “não produziu, mas que tampouco pode realmente evitar”
(BECK, 2010, p.313). É como se investimentos industriais privados pressionassem por dois lados a
esfera política: 1) ao implementar autonomamente seus projetos modernizadores se impõem
sem a obrigatoriedade de receber chancela parlamentar, decisões são tomadas em laboratórios
de empresas e não na política, assim se protege o progresso das demandas democráticas, no
entanto, 2) quando tais projetos materializam perigos à saúde recorre‐se à instância política
sobre a alegação de perdas financeiras inestimáveis para o país ou região, a fim de catalisar
esforços de legitimação dos efeitos colaterais, posto que seria árdua a tarefa de voltar atrás; é o
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que Beck (2010) denomina: relação entre política e a subpolítica da racionalização empresarial. A
situação é a tal ponto grotesca que “laboratórios de pesquisa e direções de empresas nas
indústrias de futuro converteram‐se em células revolucionárias parametradas de normalidade[...]
e é ali que são criadas as estruturas de uma nova sociedade”(BECK, 2010, p. 327), objetivamente,
dando à subpolítica o papel de liderança política. Analisando a hermenêutica engendrada no fim
da modernidade, o filósofo Vattimo (1996) chegou a identificar uma espécie de imobilidade de
fundo no mundo técnico, pois o ideal de progresso é vazio, seu valor final é o de realizar
condições em que sempre seja possível um novo progresso, suprimindo o “para onde”.
Sugere Beck (2010) que uma saída para esse esquema decorrente da intensa liberdade de
pesquisa e de investimento é a prestação de contas parlamentar, um cogoverno entre a política e
a subpolítica, havendo de obrigar que decisões fundamentais do processo de racionalização
sejam justificadas publicamente, posto que a insegurança oferecida até então pela autonomia da
subpolítica tem deslegitimado cada dia mais o papel da esfera política, proporcionando assim
riscos de se evocar o imperativo de uma “mão forte”, que nos faça reviver a velha coalizão entre
insegurança e radicalismo.
Ademais, por esse caminho, aconselha Beck (2010), nem tudo estaria perdido. No atual
estágio de insegurança científica é forçosa uma teoria da empiria que tente restabelecer os nexos
entre experiência social, teoria social, e ciência, fomentando uma pedagogia da racionalidade
técnica que liberte a ciência da imaturidade e cegueira com relação aos riscos. Trata‐se de
converter a pretensão dos primórdios da ciência de “projeto de futuro” para “projeto de
presente”, e como condição prévia desenvolver uma capacidade de crítica que se estenda aos
fundamentos do conhecimento, destarte, “da mesma forma como a refutação da mecânica
newtoniana não significa o fim da física, a comprovação da irracionalidade da práxis científica
corrente tampouco representa o fim da ciência” (BECK, 2010, p. 274).
Num retorno histórico ao passado o autor assinala ainda o desencantamento religioso e
político ocorridos no século XIX frente às estruturas medievais, no entanto hoje, passa pelo
mesmo processo o conhecimento científico e tecnológico da sociedade industrial clássica. As
categorias socioindustriais rebeladas no século XIX e abalizadas no esquema de “classes”, “família
nuclear”, e “trabalho assalariado” foram todas fragilizadas e suspensas pela reflexividade das
modernizações contemporâneas cingidas na “ciência”, no “progresso”, e na “democracia”, é que
o Beck (2010) chama de “transformação dos fundamentos da transformação” (BECK, 2010, p. 17).
O anúncio dessas dissoluções de categorias da modernidade advém do próprio nascimento da
sociedade industrial, sua instabilidade gerada pela contradição entre o universalmente pensado e
o particular e institucionalmente aplicado.
Nessa dimensão, como as ameaças atuais se realizam a níveis globais e supranacionais, as
contradições de classe permanecem, mas, se diluem e implodem atravessadas pela dinâmica de
um perigo sem fronteiras estatais e classistas. Na sociedade de risco não se suplanta
inteiramente a sociedade de classes, pois ainda se pode comprar segurança e mais liberdade em
relação aos riscos, se pode driblar a compra de alimentos mais poluídos a preços mais altos por
exemplo, no entanto, todas as camadas sociais estão interligadas na distribuição de água, vento,
e solo, isto é, há um universalismo de ameaças que democratiza a miséria das catástrofes sem
grandes distinções, e coloca o próprio agressor e produtor de riscos no alvo de seu aniquilamento

Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

(a bomba atômica é o exemplo mais imediato desse argumento), e, deste modo, dificilmente a
classe dos afetados se oporá à classe dos não afetados.
Novos desníveis internacionais também são lançados pela sociedade de risco a medida
em que países de terceiro mundo e países industrializados concorrem na distribuição dos
perigos, mas, o efeito bumerangue dessa situação, ao final, coloca todas as localidades inseguras
em relação à saúde e vida da civilização. Mesmo os países de terceiro mundo que, em nome do
desenvolvimento econômico, de sua submissão internacional, e do aumento de emprego,
adotam portes industriais de maiores riscos, derradeiramente as consequências atingirão a
todos, pois o fluxo de poluentes é sistêmico.
A mudança política traduz‐se novamente no que pensar e agir frente aos desafios da
sociedade de risco, pois não estamos mais pautados mais numa relação espaço e tempo,
trabalho e ócio, empresa e Estado, blocos militares e continentes, visto a suspensão dessas
categorias diante das novas forças produtivas químicas e atômicas.
Na linha de frente das irresponsabilidades generalizadas, os produtores desse sistema
manifestam‐se à revelia de seus “si próprios”, pois atuam em e através de cada um numa moral
civilizacional como se acompanhassem o destino natural, e a lei universal do mercado;
“espremidos pela pinça da Comunidade Europeia, tendo de promover uma superprodução com
uso intensivo de fertilizantes para poderem, por sua vez, sobreviver economicamente” (p.39).
Sem distinções ideológicas, dada situação, para o autor, é uma possibilidade engendrada como
um todo na sociedade industrial, tanto capitalista quanto socialista.
De fato vemos que países remanescentes do socialismo clássico não escapam à regra de
estímulo a máxima energização da destruidora indústria moderna, são exemplos atuais Cuba,
China, Coréia do Norte, que, ao menos sob a visão teórica marxista, vêm na propulsão industrial
incentivos curativos à superação da sociedade de classes. Aliás, desde o início, as lutas sociais do
século XIX, no geral, não refletiram sobre a gênese histórica do problema, que seria justamente a
ofensiva industrial e/ou as formas de organização do trabalho capitalista, e por isso partiram da
vontade superficial de apenas lutar para garantir direitos trabalhistas e empregos. Logo, a
“questão social” foi reformulada como a questão do trabalho (CASTEL, 1998).
Diante dos enormes danos à saúde e da consequente configuração sócio política inédita
vivida na sociedade de risco, salienta‐se que a população, como nunca dantes na história, é
forçada a se congregar e assim lançar mão da utopia de uma sociedade global, em que se busca
superar os riscos e não as carências. Sob o açoite do apocalipse civilizacional todos os indivíduos
são naturalmente coagidos a negociar e encontrar soluções para ameaças. Surge assim a
solidariedade do medo que, já construída por muitas organizações globais, é ainda ininteligível e
segue sendo um ideal, mais que uma realidade política, no entanto, é preciso que se amadureça
a qualidade dessa solidariedade, a fim de que países e organizações sociais manejem seus
egoísmos nacionais e partidários, e ajustem políticas institucionais a nível mundial. Sob
argumentos aproximados Habermas (2001) enxerga que uma sociedade global tem sido
impulsionada não apenas pela solidariedade do medo, mas pela pressão reflexiva dos
movimentos sociais, pelo processo de individualização, e, sobretudo pela globalização econômica
que enfraquece Estados Nacionais por suas consequências ecológicas nefastas e incontroláveis;
um processo global de sociedade, sugere Habermas (2001), haveria que balizar‐se na ampliação
democrática da esfera pública, e não exigir necessariamente homogeneidade cultural, sua
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efetividade, no entanto, impele a realização de políticas públicas fundadas em estímulos à
solidariedades internacionais, ressaltando que para além do patriotismo nacional, estaria o
constitucional. Um tanto mais otimista Habermas (2001) acredita que por essa saída democrática
internacional, poderíamos reintegrar a solidariedade entre indivíduos.
De acordo com Beck (2010) alguns novos contornos já vêm sendo dado como resposta à
sociedade de risco. Assistimos contemporaneamente que a ação de reconhecimento dos perigos
de determinada produção industrial já se tornaram irreversíveis a alguns parlamentos,
canalizando, inclusive, eleitores mais conscientizados, e redistribuindo, desse modo, poder e
peso político. Sob a forma de uma verdadeira revolução silenciosa, a imposição de uma
consciência dos riscos demonstra que mudanças são realizadas “como subversão sem sujeito,
sem substituição das elites e com a manutenção da velha ordem” (BECK, 2010, p.96), ou seja,
nascem provocações à democracia, e essas seriam, para o autor, situações semirrevolucionárias
do próprio destino civilizacional, que se balizam sob o penhor de catástrofes, mas sob o manto da
normalidade.
Falando de mudanças, em termos jurídico‐ambientais, o Japão estaria em estagio mais
avançado que a Alemanha, pois nesse país os tribunais já admitem uma relação causal entre
teores de poluentes e enfermidades específicas geradas por determinadas empresas poluidoras,
assim, as mesmas são obrigadas a pagar enormes indenizações aos afetados. Movimentos
ambientalistas em todo mundo já começam a deslocar demandas pontuais para se aproximar de
um protesto geral contra as condições de industrialização, mas é ainda necessário que o centro
da discussão seja também os efeitos colaterais imprevisíveis. Um caso concreto ocorrido em
2012/2013 aponta para a rede de protestos mundiais denominada Avaaz.org e também para a
rede Greenpeace. Com atuações preponderantes no mundo virtual, esses movimentos já soavam
seus alarmes de combate quando a Agência de Proteção Ambiental Americana concedeu licença
à empresa Shell para perfurar a região do Ártico em busca de petróleo. Sem qualquer relatório
científico a priori ou posteriori a Avaaz.org mobilizou, por sua campanha “Pare a Shell”, até
então, 130 mil pessoas à enviarem mensagens para a atual presidente da Agência de Proteção
Ambiental, Lisa Jackson, solicitando a revogação imediata da licença, alegando ser o Ártico um
dos últimos biomas intocados do planeta, bem como a Greenpeace mobilizou 2,7 milhões de
assinaturas virtuais; até que a petroleira suspendeu seu programa de perfuração em 2013,
demonstrando, sem dúvida que as intervenções ambientalistas têm ocorrido antes mesmo de
desastres serem percebidos e efeitos colaterais sejam previstos.
Pela obra “A sociedade de risco”, também é relatado que os países mais ricos
desenvolvem mais mobilizações de defesa ambiental e estão menos enfeitiçados pela
invisibilidade do risco que os países mais pobres, devido ao maior desenvolvimento educacional e
de acesso a informação.
Para além de riscos ecológicos até então levantados, Beck (2010) sustenta, alegando
ligeira incompreensão, que o capitalismo contemporâneo disseminou riscos sociais, manifestos
em impulsos individualizatórios, dantes reclamados apenas pela burguesia ascendente, e
generalizou a libertação do indivíduo de vínculos sociais de classe, gênero, família, mas
mantendo e estabilizando remotas desigualdades; tal individualização vem acompanhada por
institucionalização e padronização reguladas por consumo, mercado, estilos de vida, por sistemas
previdenciários, aconselhamentos medicinais, educacionais, ou seja, a individualização é
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historicamente contraditória vez que procede à socialização de planos de existência pré‐definidos
em padrões. O caráter especificamente classista das relações se perde na diversificação dessas
individualizações e estilos de vida, iludindo o modelo hierárquico desses estratos sociais, ou no
mínimo suspendendo‐os no que respeita sua efetividade‐ aumentos de renda, diferenças de
níveis educacionais, elevação do padrão de vida material, judicialização de direitos trabalhistas,
Estado do bem‐estar, e nova pobreza seriam fatores de diversificações individualizatórias.
Argumentou Marx que o processo de libertação individual na sociedade industrial se
converte em processos de formação de classe, como se o capitalismo ao invés de conduzir à
fragmentação, conduzisse à solidariedade de classe, isto é, o indivíduo se liberta apenas de
tradições pré‐modernas como família e religião, mas encontra na constituição de classes sua
nova identidade. Já pela interpretação weberiana do período de passagem da idade média à
moderna o indivíduo não é liberado de estruturas tradicionais, mas apenas reconstrói seu acervo
cultural frente às novidades laborais modernas, e assim, as diferenciações da estrutura social
seriam próprias da modernização da cultura estamental pré‐moderna. Nesse último caso a
tendência à fragmentação e individualização também estaria anulada pela percepção de
continuidade das tradições e culturas estamentais, que encerrar‐se‐iam em posições sociais de
classe. Mas ao falar de impulso individualizatório e capitalismo sem classes Beck (2010) esclarece
que contemporaneamente o capitalismo permanece “sem as classes trazidas dos séculos XIX e
XX, definidas em última instância em termos estamentais”(BECK, 2010, p.125), o que não exclui a
possibilidade de formar novos tipos de classes, não tradicionais, etc. Em síntese, as classes
estamentadas por cultura ou economia, citadas por Weber e Marx, desaparecem nos anos 50 do
século XX (Beck prefere a concepção weberiana), mas hoje podem dar ou não origem à tipos bem
distintos; camadas seria um conceito intermediário entre classes e classificações.
Quanto à individualização da sociedade ressalta Beck (2010) que numa sociedade
bastante fracionada, a solidariedade, em regra, estaria inibida, no entanto, os valores da
individualização contêm indícios de uma nova ética, e não necessariamente decorrências egoístas
e narcisistas, pois ao restaurar “deveres para consigo mesmo”(BECK, 2010, p.145) representam
uma consciência vívida e interpretada expansivamente por cada sujeito, que incide sobre espaços
privados contidos nas raízes decisórias da vida humana, aquém do esquema grupos, classe,
tempo, a luta individual é sobretudo a luta pela existência. Um exemplo é o fato da família
manter uma estrutura comunitária e a sociedade uma estrutura individualizada, são dois projetos
que se contradizem e complementam, é uma relação ao mesmo tempo harmônica e
contraditória.
Os novos movimentos sociais reagem concomitante, interessados na vida privada, na
formação social de identidade, no corpo, no pessoal, no sexo, e exibem instabilidades
decorrentes justamente de um mundo destradicionalizado e individualizado. Com a diluição das
tradições e a individualização, o vazio da existência intensifica promessas de amor exagerado; o
medo da solidão aprisiona os indivíduos em jogos de aparências onde amigos não vão além de
um interesse esquematizado; as formas de percepção da vida tornam‐se privadas e
simultaneamente a‐históricas; por tudo isso a sociedade individualizada aumenta seu risco
pessoal uma vez que atribui culpa exclusiva aos indivíduos e à sua trajetória biográfica. Também
chama atenção para experiências a‐históricas da modernidade Giddens (1991), quando afirma
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estar a sociedade a reproduzir um sistema de modo que a ação e o pensamento se refratam e
não se conectam com o passado, a não ser na coincidência do acaso.
Finalmente, procuramos demonstrar neste trabalho as condições, tanto sociológicas
quanto ecológicas a que estamos submetidos contemporaneamente. Por suas argumentações,
sem dúvida Beck (2010) é um autor inovador, porquanto ressalta a perspectiva de sistemas
altamente corrosivos, mas, no entanto velados. Beck (2010) por ora compromete‐se a além de
abranger o problema de nossa época, apontar soluções viáveis à possíveis transformações
históricas, ligadas, por exemplo à questão científica e à sociedade global. Bem como, com afinco
o autor encontra nos clássicos Marx e Weber, o retrato de novos arranjos históricos, o que
enriquece por demais seus pensamentos.
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RESUMO
Este artigo expressa entendimentos sobre cidadania e as
relações sociais dos jovens com o meio social ao qual
fazem parte e estão inseridos. A juventude, que remete
a uma série de conceitos em nossa sociedade, tais como,
rebeldia, imaturidade, imprudência, liberdade dentre
outros adjetivos, deve ser entendida em suas
especificidades, bem como na sua diversidade, de
acordo com as relações que os mesmos estão inseridos,
sua situação econômica, seu papel dentro da própria
família, da escola e, sobretudo, na sociedade. Nesse
sentido, temos como objetivo geral analisar os debates
sobre o ser jovem e o sentido de ser cidadão. A
metodologia utilizada inclui as referências sobre a

temática da juventude, além de pesquisa de campo
realizada no âmbito do Instituto Federal de Alagoas
(IFAL), Campus Maceió, dentro do projeto de Pesquisa
intitulado “Cidadania e Juventude: um olhar sobre os
estudantes do IF‐Maceió‐AL”, contemplada no edital de
pesquisa da instituição no ano de 2013/2014.
Consideramos que o entendimento do sujeito jovem
deve voltar‐se em grande parte aos próprios jovens
oferecendo‐lhes formas de participação que não inertes
e previamente concebidas, esquecendo‐se da
multiplicidade da experiência e diversidade juvenil.

PALAVRAS‐CHAVE: Juventude, Cidadania, Sociabilidade.

NARRATIVES IN ISSUE: AN ANALYSIS OF SPEECH ON CITIZENSHIP AND YOUTHABSTRACT
ABSTRACT
This article expresses understandings of citizenship and
social relationships of young people with the social
environment to which they belong and are inserted. The
youth, which refers to a number of concepts in our
society, such as rebellion, immaturity, recklessness ,
among other adjectives freedom must be understood in
their specificity as well as its diversity, according to the
relationships that they are inserted, their economic
situation, their role within the family, school, and
especially in society. Accordingly, we analyze the general
objective pelading about being young and the sense of

being a citizen. The methodology includes references on
the topic of youth, as well as field research conducted
under the Federal Institute of Alagoas (IFAL), Maceió
Campus within the Research Project entitled
“Citizenship and Youth: A Look at the students of IF
Maceió‐ AL” contemplated in the announcement of the
research institution in the year 2013/2014 . We believe
that understanding the young person must turn largely
young people themselves offering them ways to
participate not inert and previously designed, forgetting
the multiplicity of experience and youth diversity.

KEY‐WORDS: Youth, Citizenship, Sociability.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

1

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

NARRATIVAS EM QUESTÃO: UMA ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE JUVENTUDE E CIDADANIA
INTRODUÇÃO
No Brasil o número total de jovens entre 15 e 29 anos supera de acordo com dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, os 50 milhões, o que representa um quarto da
população brasileira. Com base nesses dados estatísticos, podemos perceber que a população
jovem deve permanecer nessa expressividade até 2022 quando essa faixa etária tende a cair. O
número de jovens de 15 a 29 anos que não estudava nem trabalhava chegou a 9,6 milhões em
2012, isto é, uma em cada cinco pessoas da respectiva faixa etária.
A partir dessas considerações o presente artigo trata as questões inerentes à juventude
no contexto de suas participações frente à sociedade brasileira, na atualidade, através de
teóricos que desenvolveram pesquisas importantes acerca dessa relação assim como através de
narrativas de uma coleta de dados realizada através de entrevistas estruturadas e semi‐
estruturadas com questões pertinentes às realidades cotidianas desses jovens com a faixa etária
correspondente de 15 a 19 anos, do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, percepções
baseadas nessa pesquisa e nesse público, e análises do Estatuto da Juventude (Lei federal nº
12.582/2013) que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os
princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude –
SINAJUVE, no qual também são interpretados jovens os indivíduos com idade entre 15 (quinze) e
29 (vinte e nove) anos de idade.
Pensar a categoria de jovens como faixa etária permite ver a juventude numa “condição
de transitoriedade onde o jovem é um ‘vir a ser’, tendo, no futuro, na passagem para a vida
adulta o sentido das suas ações presentes” (DARYELL E REIS, 2010). Essas ideias reforçam e
reafirmam que a verdadeira necessidade de uma construção de análise sociológica da juventude
vem sendo trabalhada por diversos sociólogos e precisa continuar se desenvolvendo, ou melhor,
sendo construída.
Por isso é válido requerer a participação de toda a sociedade, em especial a juventude
para buscar teorias, pesquisas e normas que foram ou venham a ser apresentadas ou garantidas
na prática. Para desmistificar de vez a visão de que a juventude é tão somente uma palavra,
como afirma Bordieu (1983), dentro dessa perspectiva nosso objetivo é trazer um novo sentido e
provocar “o reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e
singulares”, como assina‐la o estatuto da juventude (2013) que dispõem sobre os princípios que
representam ou, ao menos, deveriam representar os anseios da juventude.
JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO: UM IDEAL
O discurso contemporâneo sobre a condição do jovem o encara enquanto um problema,
tendo visto sua não adequação à sociabilidade adulta, marcada por caracteres como a contração
de responsabilidades, emprego fixo, construção de uma família distante da casa dos pais e dessa
forma, estes sujeitos vislumbram através da sociabilidade e do cenário marcado pela globalização
novas formas de ser e constituir‐se enquanto adultos (SANTOS, 2004). Estas últimas são,
geralmente marcadas pela necessidade de autonomia frente a um plano de vida previamente
planejado para seres homogêneos em suas experiências e é justamente esta idealização
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homogeneizada sobre a condição juvenil que vai esbater‐se com a multiplicidade das formas de
ser jovem onde a frequente tentativa de fixação desse pensamento como único e verdadeiro vai
unificar a experiência juvenil enquanto um momento propício para os estudos e formulação de
um futuro (MARGULIUS E URRESTI, 1997).
Consequentemente, a diversidade de atores que constituem a juventude faz com que
esta última seja marcada por um desejo constante de revisão de antigos estigmas que a
demarcam (marginalização, tempo para estudo e lazer etc.), visto que a presença do jovem no
mundo é marcada pela construção de novos olhares sobre coisas ditas como acabadas ou
percebidas desta maneira pelos adultos. Neste sentido, os jovens são pensados enquanto um
problema visto a ameaça, à coesão do mundo adulto, uma vez que tendem constantemente a ser
fluídos em suas experiências, buscando a construção de um mundo coeso e sólido, guiado pela
experimentação e vivência, desta maneira adquirindo outros valores que não aquelas delimitadas
pelos adultos.
Podemos considerar que os jovens originam novas formas de estar no mundo a partir do
instante que reprogramam sua vida para o presente, no sentido de que o futuro é um dado
incerto e impossível de ser sintetizado (PAIS, 2004). Dessa maneira, a inconformidade com os
planos projetados para o sujeito jovem faz com que a incerteza do perigo cause certa excitação
para este sujeito, principalmente quando aliado a essa convocatória ao perigo (marginalização,
delinquência etc.), encontra‐se dentro de um cenário marcado por pessoas que não o
compreendem e não se preocupam com o que tem a dizer sobre a própria vida.
Os adultos tendem a falar sobre a juventude segundo suas experiências quando mais
novos, esquecendo‐se que seu tempo era pautado por outras questões e problemas sociais, daí a
constante reprodução de falas comparativas entre jovens e adultos, num constante processo de
comparação e exclusão da carga individual no processo de construção destes indivíduos como
sujeitos dentro de um cenário social e, como uma consequência, o jovem vai afastar‐se do
mundo adulto, seguindo uma ótica de divisão espaço‐social‐indivíduo.
O espaço é onde se encontra, a exemplo da própria contribuição na construção do seio
familiar, onde os jovens são referenciados como seres em formação e como tal, moldados pelos
mais vividos, sendo assim o social é tendenciado por uma relação de poder conforme o grau de
experiência e obtenção de conhecimento, afim de auto‐sobreviver no mundo fora do círculo
familiar. O indivíduo e suas demandas passam a serem vistos como algo secundário e pouco
valorizado, visto que é passageiro e que todos nós passamos por isso.
A realidade da juventude brasileira é diversa, mas vale destacar que os jovens que estão
em situação de exclusão social, com condições precárias de educação, alimentação e moradia,
sofrem os maiores impactos por não terem boas condições de qualificação profissional, bem
como, baixos índices de escolarização diminuindo as chances de entrarem no mercado formal de
trabalho. Deparamo‐nos no cotidiano com uma série de imagens socialmente construídas a
respeito da juventude que interferem na nossa maneira de compreender os jovens. Ao conceber
o jovem de uma maneira reducionista, vendo‐o apenas sob a ótica do problema, as ações em prol
da juventude passam a ser focadas na busca de superação do suposto “problema” e, nesse
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sentido, voltam‐se somente para os setores juvenis considerados pela sociedade, pela escola e
pela mídia como “em situação de risco” (DAYRELL E REIS, 2010).
PARTICIPAÇÃO JUVENIL NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA
A descrição da cidadania na perspectiva de Marshall (1967) mostra‐se dividida em três
elementos: direitos civis, políticos e sociais. Atribuindo‐se primeiramente o surgimento dos
direitos civis, seguido pelos direitos políticos e sociais respectivamente. Desta forma, Marshall
aponta que a cidadania parte do princípio de igual direito de participar na gerência da cidade e,
posteriormente, ser respeitado pelas diferenças individuais. Contudo, quando contrastamos este
referencial cidadão e a população jovem, vemos inúmeras lacunas no processo de construção de
entendimentos destes sujeitos como cidadãos, graças grande parte ao processo de construção
histórico‐social que paulatinamente configurou estes sujeitos como um problema a ser resolvido,
como exposto anteriormente. Desta maneira, é justamente esta distância entre jovens e a
instituição pública formada por adultos para adultos, que vai consequentemente dificultar o
processo de construção da via democrática, uma vez que estes sujeitos não veem suas demandas
sendo representadas ‐ o que evidencia a falta de cuidado com as demandas que a experiência
juvenil exige.
A formulação de pensamentos sobre cidadania na atualidade tem efatizado o uso da
palavra juventude atrelada ao conceito de sujeitos de direitos e efetivação desses últimos, assim
como sua construção em diversos segmentos da vida pública, a exemplo do âmbito legislativo.
Neste sentido, salientamos que um dos aspectos dessa construção que vem sendo
paulatinamente reconstruído é o da participação pública através de representatividades.
Contudo, estas últimas garantem que somente uma parcela destes sujeitos possa colocar as suas
pautas em debate, o que parece propor um questionamento, como inserir dentro do processo
democrático sujeitos heterogeneos que demandam condições sociais diferentes?
Margulius e Urresti (1997) contextualizam que a vivência da juventude será diferente
para cada sujeito, tomando como princípio a moratória do emprego, isto é, das condições para
se viver uma juventude previamente construída no sentido de que determinados signos que a
historicidade da literatura demarca como inerentes a juventude, a exemplo da dedicação aos
estudos e o lazer. Porém, quando traçado um comparativo entre jovens de classes populares e
médias, vemos um claro distanciamento radical deste referencial pelos primeiros, uma vez que
tendem a ser mais afetados pelo processo do desemprego e desqualificação profissional.
UMA CIDADE CONSTRUÍDA
Recorrentemente, a rua tem sido reivindicada por diversos jovens como um palco de
cultura participativa. Vejamos o caso dos jovens skates. De uma experiência sensorial da cidade
feita através da escuta dos rolamentos, da visualização dos movimentos, do olfato dos odores, da
vibração corporal dos deslizamentos. Dessa forma consideramos que a participação dos jovens
skaters na cidadania contribui para prática de buscar espaço dentro da cidadania, onde a rua é
um cenário de compromisso com a cidade, sobretudo com os jovens skatistas que buscam
produzir um “espaço livre” a partir de um novo uso, de um novo espaço arquitetado no espaço
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urbano, onde eles reinventam e dão origem ao novo lugar com o estilo dos jovens skatistas (PAIS,
2005).
Numa outra imagem mais recente acrescenta‐se outra tendência em perceber o jovem
reduzindo apenas ao campo da cultura, como se ele só expressasse a sua condição juvenil nos
finais de semana ou quando envolvido em atividades culturais.
Longe dos olhares dos pais, educadores ou patrões, mas sempre o tendo como
referências, os jovens constituem culturas juvenis que lhes dão uma identidade como jovens, a
prova disso são os skaters, que recusa aceitar o espaço como um dado pré‐existente (PAIS, 2005).
Dá‐lhe uma existência própria quando o desafia a usos diferentes dos previstos ou pré‐
estabelecidos. As performances dos jovens skaters desafiam as hierarquias espaciais
estabelecidas pela arquitetura convencional das cidades; promovem uma espécie de comunidade
“translocal” (Wiilland, 1998).
Consideramos assim a categoria juventude não mais presa a critérios rígidos, mas sim
como parte de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no
conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social.
ENTREVISTAS
O presente estudo buscou também entrevistar jovens do Instituto Federal de Alagoas,
Câmpus Maceió, e analisar as percepções a fim de lançar um novo olhar sobre como esses jovens
percebem a cidadania dentro de um cenário marcado por intensa globalização e transformação
nas relações de sociabilidade. De modo que possam ser trazidas a tona como estes sujeitos se
auto percebem enquanto jovens e cidadãos.
Inicialmente realizamos estudos sobre a bibliografia pertinente, como exposto na
introdução deste trabalho, e análise das perspectivas teóricas sobre a problematização da
temática da juventude e cidadania.
Analisamos as narrativas a partir da coleta de dados através de entrevistas estruturadas
e semi‐estruturadas partindo de questões pertinentes a realidade cotidiana desses jovens dentro
da faixa etária correspondente a 15 e 19 anos, utilizando‐se de cinco por cento dos alunos
matriculados no Instituto Federal de Alagoas – IFAL, Campus Maceió. Dessa forma, questionamos
os problemas que os afligem, assim como sua visão sobre sociedade e cultura.
Perguntados sobre a participação em grupos de jovens e na forma em que julgam a
atenção que é dada enquanto estudantes, alunos com do IF‐Maceió ‐ Alagoas expressam um
certo descontentamento com a imagem que lhes é atribuída por parte dos adultos, dos políticos
e da própria comunidade acadêmica em geral.
Segundo a jovem Laura Amélia, 15 anos, “o jovem hoje vem sendo muito influenciado
pelo mudo, pelas coisas do mundo, mas eu participo de um movimento, igreja, a qual existe
regras, mas essas regras não vem sendo tomadas, próprias pessoas da igreja quebra isso, então
isso vem dando como se as regras existidas pela cidadania fosse quebrada, a cidadania exige
regras, mas não manterem essas regras, então isso é uma coisa muito comum entre os jovens, os
jovens já estão acostumados a terem regras, mas não seguir, então já esta uma coisa muito
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popularizada. A opinião do jovem vem sendo, muito é... Incentivada pelo outro, muitos jovens
sabem nada a respeito da política que é o bem da gente, a... Os jovens são levados pelo que os
outros dizem. Eu me sinto uma pessoa que é levada a sério pelos meus conceitos de estudos,
porque estudo é uma coisa séria e não pode levar a sério uma coisa que vai ser daí que vem seu
futuro, você depende disso, do ensino médio, do ensino fundamental para ter uma boa
preparação e acadêmica no futuro, tem que ri e brincar não podemos levar a vida muito a sério”.
Outros entrevistados apontam questões semelhantes às de Laura. Charles, 15 anos,
estudante do primeiro ano da instituição diz que em sua juventude tem visto as pessoas não
confiarem na categoria: “vejo que as pessoas não confia na juventude é como se os adultos
sofresse um trauma quando jovem e com isto levam a pensar que todos os jovens são rebeldes,
assaltantes, bandidos, ouvi muitas pessoas dizerem que o jovem dos dias atuais não são iguais os
jovens de antigamente que respeitavam e seguiam todos as ordem que seu pai colocava, então
eu posso te dizer que os jovem de hoje tem mais liberdade mas que essa liberdade que temos
não é respeitada é tratada com preconceito pelos adultos e idosos dos dias atuais, também aqui
no IFAL, vejo que nem todos os professores trata os alunos jovens como se fosse adultos e não
aceitam a forma de alguns alunos isso é muito desrespeitoso pois eles não querem nem saber se
você veio de escola pública ou se sabe matemática, o que o professor que é que você entenda o
assunto.”
Esses métodos utilizados na pesquisa são relevantes por possuírem consciência
histórica, isto significa dizer que não é só o investigador que dá sentido ao seu trabalho, mas
também os seres humanos investigados e suas ações objetivadas.
CIDADANIA E FORMULAÇÃO LEGISLATIVA
O poder público do nosso país tem de certa forma, ampliado o espaço para tais
valorizações e uma prova a título de reconhecimento é a aprovação do Estatuto da Juventude no
mês de Agosto de 2013, enquadrando jovens de 15 (quinze) aos 18 (dezoito) anos incompletos
como jovens e não somente como adolescentes que dependam do Estatuto da Criança e do
Adolescente (lei federal nº 8.069 de 13 de Julho de 1990), para acrescentar direitos e deveres
que possam ser mais eficientes ao serem especificados.
No capítulo I (seção I) – Dos princípios, em seu artigo 2º, a lei expressa que o disposto
nesta lei define que as políticas públicas para juventude são regidas pelos seguintes princípios: I ‐
promoção da autonomia e emancipação dos jovens; II ‐ valorização e promoção da participação
social e política, de forma direta e por meio de suas representações; III ‐ promoção da
criatividade e da participação no desenvolvimento do País; IV ‐ reconhecimento do jovem como
sujeito de direitos universais, geracionais e singulares; V ‐ promoção do bem‐estar, da
experimentação e do desenvolvimento integral do jovem; VI ‐ respeito à identidade e à
diversidade individual e coletiva da juventude; VII ‐ promoção da vida segura, da cultura da paz,
da solidariedade e da não discriminação; e VIII ‐ valorização do diálogo e convívio do jovem com
as demais gerações (Estatuto da Juventude, 2013).
O Estatuto da Juventude trouxe a legitimação de novas regras etárias e disposições mais
bem colocadas que leis e emendas constitucionais que há anos estão em vigor, isto é,
teoricamente. Também conhecida como a lei da meia‐entrada, o Estatuto garante o pagamento
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da metade do valor cobrado no ingresso para acesso às casas de entretenimento como casa de
shows, eventos esportivos e pode ser considerada como um investimento numa expressiva
parcela da população brasileira que tem se tornado atuante cada dia mais.
Ainda assim, a desconfiança que é dada à participação na política é grande, mas se a
juventude não expressa o descontentamento, é pouco provável que em um futuro breve existam
maiores transformações que as da atualidade. Batista e Dayrell (2010) dizem que “o descrédito
dos jovens em relação à representação política, são muito poucos os dados sobre participação
sociopolítica do conjunto da população o que torna difícil saber se a juventude é o único
segmento que não apresenta maiores índices de participação ou se essa realidade refere‐se a
toda população”.
Os benefícios que o Estatuto da Juventude trás são bastante significativos. Os direitos de
diversas áreas assegurados perpassam educação, esporte saúde, cultura, meio ambiente e, em
especial, reafirmam a garantia de representação e livre associativismo. Porém esses avanços não
anulam a necessidade da participação efetiva dos jovens na construção dessas novas disposições
que são destinadas aos mesmos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o recente discurso sobre o sujeito como portador de direitos, muito se
tem falado sobre as formas de participação juvenil na construção da sociedade contemporânea.
Neste sentido, a insatisfação dos jovens com normas sociais adultas fazem com que esses atores
venham a desempenhar o papel de realizadores de questionamentos sobre a construção da via
democrática, assim como também através da não representação dentro das instâncias
responsáveis pela promulgação de leis, que por vezes baseiam suas atitudes conforme
concepções antagonicas a realidade vivida pelo sujeito jovem.
Dessa maneira, refletimos sobre a visão histórica do ser jovem no mundo dos adultos,
visto a sua rebeldia e transgressão, a exemplo dos escândalos de corrupção vigentes dentro da
conjuntura brasileira. Desta maneira, a contemporaneidade tende a conceber a experiência
juvenil conforme “o seu tempo” em um constante processo de referência as suas vivências e
experimentações, esquecendo‐se que as condições histórico‐sociais eram diferentes, dessa
maneira o sujeito jovem tende constantemente a se distanciar dos espaços de diálogo, graças ao
constante processo de exclusão da sua voz, generalizada como sem válidade para a construção
do processo social.
Consequetemente, a vivência juvenil vai ser encarada como um tempo do vir a ser,
retomando as ideias de Dayrell (2010) e dessa maneira, a construção da identidade jovem neste
tempo passa a ser formulada dentro de extremos, a exemplo da tensão entre o estudo e o ócio.
O que dentro da observação da realidade social vigente, estes sujeitos concebem que tempos
prolongados de estudos não garantem a satisfação pessoal e nem tão pouco a realização
financeira, visto o constante processo de esfacelamento das certezas do futuro. Dentro dessa
perspectiva, a constante presença de sujeitos jovens como atores principais nos altos índices de
deliquência e homicídios, faz com que a instituição pública passe a formular políticas públicas
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que venham a sanar os problemas dessa categoria, como que os questionamentos dessa fase de
vida fossem superficiais.
Apontamos que a constante tensão entre adultos e jovens concebem novas formas de
inserção dos sujeitos jovens dentro da construção do mundo social, mesmo que em se tratando
do caso brasileiro tenhamos inúmeras lacunas dentro dessa visão. Salientamos também, que os
jovens estudados tem concepções vagas sobre cidadania, assim como a inexistência do
referencial cidadão ‐ direito de participar na construção da cidade em que vivem. Contudo,
verificamos que em se tratando das instâncias responsáveis pela sensibilização destes sujeitos
como portador de direitos a escola tem um papel importante principalmente quando encontra‐
se em papel estratégico, visto a grande quantidade de tempo em que os sujeitos jovens
permanecem em espaço escolar. Concebemos que a promulgação de leis é uma assinalação da
recente preocupação com o jovem pela instituição pública buscando através destas ferramentas
garantir a proteção dos direitos dos jovens.
O ideal do cidadão jovem encontra‐se distante de ser alcançado, apesar das construções
históricas que os veem como seres passivos de formação, por adultos e, dessa forma, distantes
de serem reconhecidos como autônomos para a construção de algo para si. Consideramos que o
processo democrático voltado à população juvenil brasileira passa a ser recentemente formulado
e, encontra‐se ainda em forma pouco estruturada. Consideramos que o entendimento do sujeito
jovem deve voltar‐se em grande parte aos próprios jovens oferecendo‐lhes formas de
participação que não inertes e previamente concebidas, esquecendo‐se da multiplicidade da
experiência e diversidade juvenil.
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RESUMO

Toda criança tem direito a uma educação básica
[Unicef,¹], mas quanto aos adultos. Segundo o IBGE²
8,5% da população brasileira adulta (acima dos 15
anos), não consegue ler ou escrever, ainda temos
uma faixa muito restrita de jovens que ingressam
em uma faculdade (19% entre 18 a 24 anos ³),
dados rotineiros hoje me dia. Diante disto esse PALAVRAS‐CHAVE: Educação, ação, social e medidas
artigo propõem soluções e políticas de ação social e
tecnológica através dos IFs(Institutos Federais),
Socio‐technological responsibility through IFs
valorizando os envolvidos e aplicando o lado social
que uma instituição pública deve assumir, uma vez
que ela é feito pelo público (através do governo é
claro) para o público em geral.
Every child has the right to basic education
[UNICEF, ¹], but as adults. According to the IBGE ² 8,5%
of the Brazilian population (above 15 years), cannot read
or write, we still have a very strict routine of young
people who join a track faculty (19% between 18 and 24
³) data today me day. Given this this article propose

solutions and policies for social and technological action
through FIs (Federal Institutes), valuing involved and
applying the social side that a public institution should
take once it is done by the public (through the government
course ) to the general public.

KEY‐WORDS: Education, action, and social measures
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Responsabilidade socio-tecnologica através dos IFs
Introdução

Como país emergente o Brasil tem evoluído em diversas tecnologias e de certa forma, melhorado o índice
de vida e qualidade social da sua população com um decréscimo significativo de problemas como,
qualidade de vida, educação, fome e a pobreza. Por outro lado, infelizmente ainda temos problemas que
influenciam negativamente, o crescimento do país como corrupção, exclusão social, politicas mal aplicadas,
ou seja um verdadeiro contraste no cenário nacional que tem como principal atingido a população com
beneficios e prejuízos como resultado destes dois lados da mesma moeda. Porém ainda como solução
social muitos projetos tem interagido direto com a população e oferecido soluções a problemas mais
próximos, diante disto pode se destacar que a educação pode ser a base para uma sociedade e sua
evolução infra estrutural, já que, combatendo o índice de analfabetismo ou mesmo criando melhores
oportunidades para jovens que desejam ingressar no ensino superior pode se por sua vez melhorar o
rendimento populacional do país como consequência de uma população, melhor instruída e melhor
preparada para gerar renda e tecnologia para o próprio país, e a melhor forma de atingir e público com
qualidade de ação e recursos necessários são as instituições públicas como os IFs por exemplo que como
instituição pública tem o dever ético e moral de ajudar a melhorar a sociedade em sua volta, como já foi
bem defendido através do Diretor de ensino Mario Saad e em outros artigos sobre o gênero. Com a infra
estrutura e qualidade acadêmica, os IFs podem ser a melhor solução prática social de melhoria e ajuste
social através de ações envolvendo o corpo docente em geral( alunos, professores e instituição), no
engajamento ao dever social de toda e qualquer instituição pública principalmente no caso das
universidades.

Referencial Teórico

A intenção de serviço e contribuição social através dos IFs como universidade diferente do que muita gente
acredita não se trata de cotas sociais ou ingresso de alunos em órgãos público ou voluntários, mas sim de
dever social com a comunidade ao redor, como por exemplo ações de ensino, ou ajuda a pessoas da
comunidade que não sabem ler ou escrever, ou introdução digital a pessoas mais velhas (idosos), ou seja
alguma forma de interagir e mudar o meio social não como obrigação, mas como dever social e intuito
moral de ajuda ao próximo e responsabilidade social. “A ação social deveria ser uma pratica obrigatório de
todo aluno do IFCE, como forma de devolver o que a população tem pago para usufruir”, como diz o
Professor Mauro Oliveira do IFCE Fortaleza ‐ Aracati e expõe bem as ideias de responsabilidade social que é
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devida aos Institutos Federais e seus alunos.Através destes passos, podemos ver que não é uma realidade
distante e que vários Ifs por conta própria já mostram trabalhos sócio educacionais desenvolvidos. Meta
que em todo o Brasil pode se seguir e cumprir.

Trabalhos relacionados

A consciência de dever social é uma área muito importante para aplicação do meio estudantil, já
que o conhecimento não é valido apenas para si próprio. Cabe a cada um de nós (membros de
Universidade públicas) o dever da ação social, algo totalmente possível, já defendido, por
exemplo, no artigo de Wilson da Costa[4], mostra que devemos assumir a responsabilidade social
como conceito Através destes passos, podemos ver que não é uma realidade distante e que vários
IFs por conta própria já mostram trabalhos sócio educacionais desenvolvidos. Meta que em todo o
Brasil pode se seguir e cumprir.
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Problemática

A responsabilidade social deve ser uma pratica aplicada através dos IFs para a população em geral, mas a
ação especifica que deve ser tomada é uma forma de interação mais direta entre os IFs e a população, ou
seja medidas de aplicação em determinadas áreas visando a solução para problemas básicos sociais que
poderiam ser revertidos. Temos um alto índice de analfabetismo geral, não só em jovens e adultos que não
sabem ler ou escrever ou tem acesso a um computador, como também em analfabetos funcionais, pessoas
que conhecem as funções básicas de leitura, escrita e cálculos, mas são “incapazes” de agirem como
indivíduos funcionais em uma sociedade, ocupando 18% da população nacional [5]. Estorvo que causa
muito mais problemas do que jovens e adultos “inaptos”, mas influencia na criminalidade, ou falta de
estrutura geral de uma cidade. Estes dentre vários problemas que são consequência da falta de educação
básica para jovens e adultos, ou ainda para jovens que não conseguem, por falta de oportunidade, uma
vaga em alguma instituição de ensino pública superior. Toda essa problemática, que gera outras, atribui se
a uma educação de pessíma qualidade, ou acesso difícil a maior parte da população, isso não só prejudica a
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população em si mas de certa forma , perde‐se um pouco do valor moral e ético que uma instituição
pública deve ter em relação a responsabilidades social, ṕroblema que poderia ser facilmente resolvido
através dos IFs.

Contribuição

Apesar de haver falta em diversos pontos da problemática o meio em comum é a solução. Não são medidas
de lei, ou intervenções políticas, a solução pode ser feita através de uma intervenção do governo a
incentivo, incentivo a medidas pedagógicas sociais através dos IFs, já que em todo território nacional
existem Instituições Federais, orgão público sustentado pelo governo com infra estrutura e acesso
necessário para a população em si, com baixo custo para o governo.há varias ações sociais[6] mas vamos
citar como a seguir do campus IFCE ‐ Aracati em que há projetos de responsabilidade social realizado por
alunos, com orientação dos professores, como o projeto Luz do Saber, do governo estadual do Ceará que
através do computador ensina adultos e idosos a ler, escrever e as operações matemáticas básicas, outro
projeto em andamento é o FAMA(Formação de Agentes Digitais do Município de Aracati), que oferece
reforço e ensino escolar de matemática e informática para crianças de escolas do ensino fundamental da
rede pública na própria instituição, outro projeto que está em fase de inicio no IFCE ‐ Aracati é um convenio
com um lar para dependentes químicos da região para oferecer oficinas e aulas práticas de eletricidade
como forma de criar oportunidades futuras para essas pessoas excluídas da sociedade. Todos esses
projetos citados e em desenvolvimento no IFCE ‐ Aracati são coordenados, por professores e bolsistas,
sendo aplicados por alunos da própria instituição. Medidas simples mas que atingem toda a sociedade na
sua base de educação, além de trazes oportunidade para outras pessoas tanto com empregos futuros como
com melhores oportunidades de educação e essas medidas podem facilmente ser aplicadas por outros
institutos federais pelo país.

Conclusão
Quando uma sociedade tem problemas em si não é exatamente “obrigação” do cidadão tomar medidas
resolutórias, mas quando um individuo ou um conjunto que tem melhores oportunidades, como todo um
corpo acadêmico de um IF, é dever social tomar atitudes, principalmente quando se tem ferramentas para
fazer e uma visão crítica melhor da problemática em questão. Não é simplesmente um valor próprio mas
um senso comum de tomar atitudes em meio a tantos problemas sociais principalmente voltados a
educação e mais ainda quando o público em questão são adultos e jovens sem as devidas oportunidade,
mas essas ideias podem gerar outras e atingirem todo o âmbito social com projetos e públicos diferentes. O
que não se pode é que com oportunidades privilegiadas como a de quem está em um IF é recusar seu
dever co ma responsabilidade social.
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RESUMO
Este artigo consiste num estudo exploratório acerca da luta
dos indígenas urbanos da comunidade Nações Indígenas,
localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade de
Manaus, Amazonas. O objetivo geral foi levantar
informações relacionadas a formação da comunidade, suas
características e atual condição de vida das populações lá
residentes. Os procedimentos de coleta de dados foram
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e de campo,
levando em consideração os fatos e exemplos que
estimulam a compreensão do problema. Os resultados
mostraram que a comunidade Nações Indígenas foi
originada no dia 19 de abril de 2011, data comemorativa do
Dia do Índio. Sua principal característica é a existência de
uma diversidade étnica de famílias indígenas oriundas de
localidades variadas do Amazonas e de outros Estados

brasileiros. Muitas destas famílias já moravam em áreas
urbanas de Manaus, no entanto em imóvel alugado e/ou
em locais de riscos, sendo a migração para a comunidade
Nações Indígenas uma oportunidade para fixação
permanente e consagração da lula pela terra e qualidade
de vida. No entanto, essas famílias, mesmo residindo na
cidade, ainda não disfrutam de direitos básicos como a
infraestrutura de saneamento, segurança, água e energia
elétrica, demonstrando ausência do Poder Público Local.
Por fim, é possível afirmar que a luta dessas famílias não se
edifica sobre a lógica do acúmulo patrimonialista de capital,
mas fundamentalmente na busca do direito à sobrevivência
e qualidade de vida, consagrado mediante a posse da terra,
afirmação étnica e social.

PALAVRAS-CHAVE: Indígenas urbanos, comunidade Nações Indígenas, luta pela terra, cidadania, Manaus.

THE STRUGGLE OF URBAN INDIGENOUS IN PROTECTION RIGHTS LAND AND CITIZENSHIP
IN THE CITY OF MANAUS: A STUDY OF THE COMMUNITY "INDIGENOUS NATIONS”
ABSTRACT
This article is an exploratory study of the struggle of the
indigenous urban Indigenous Nations community located in
the neighborhood Tarumã, West Zone of the city of
Manaus, Amazonas. The general objective was to gather
information
related
to
community
formation,
characteristics and current living situation of people living
there. The procedures for data collection were
bibliographic, documentary research and field research,
taking into consideration the facts and examples that
encourage understanding of the problem. The results
showed that the Indigenous Nations community was
originated on April 19 2011, the date commemorating
Indian Day. Its main feature is the existence of ethnic
diversity derived from various localities in the Amazon and

other states indigenous families. Many of these families
lived in Manaus, however in rented and/or in areas of
property risks, and migration to the Indigenous Nations
community with an opportunity for permanent installation
and consecration of the land squid and quality of life.
However, these families, residing in the same city, yet enjoy
an infrastructure of basic rights such as sanitation, security,
water and electricity, demonstrating the absence of the
Local Public Administration. Finally, it can be said that the
struggle of these families is not built on the patrimonial
logic of capital accumulation, but mainly in search of the
right to survival and quality of life embodied by tenure,
ethnic and social affirmation.

KEY-WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.
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A LUTA DOS INDÍGENAS URBANOS EM DEFESA DO DIREITO A TERRA E CIDADANIA NA
CIDADE DE MANAUS: UM ESTUDO DA COMUNIDADE “NAÇÕES INDÍGENAS”

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o Amazonas vem presenciando a ocorrência de um fenômeno étnicosocial um tanto peculiar e pouco caracterizado pela academia. Por sua importância, sobretudo no
que diz respeito ao direito a terra e exercício da cidadania, tal fenômeno merece ser analisado
mediante os preceitos científicos, livres da ótica do preconceito, muitas vezes reproduzida pela
sociedade e enfatizada por parte da mídia local.
Na história do Amazonas a figura indígena sempre esteve presente, desde a colonização
até os dias atuais. Assim, é comum encontrarmos populações indígenas distribuídas por todo o
Estado, sobretudo nos municípios interioranos. No entanto, a urbanização de populações
indígenas em áreas tipicamente metropolitanas é um fenômeno relativamente recente e
incomum. Para parte da sociedade estes grupos indígenas ainda são vistos como seres da
floresta, cuja rotina e hábitos não se coadunam a vida nos grandes centros urbanos, permeada
por lógicas e rotinas diferentes da realidade do índio.
São diversos os motivos que concorrem para a migração indígena para áreas urbanas.
Segundo Cardoso de Oliveira (1993, apud SILVA, S/D, p.29), a atração pela cidade inicia com a
assimilação do modo de vida da cidade. E a penetração da cidade na aldeia acontece pela adoção
de costumes e valores, inerentes a cidade, ao modo de vida dos índios aldeados, que vão
sucessivamente, porém significativamente alterando aspectos da vida em aldeia, assim dão
origem a alguns componentes urbanos na aldeia.
...acredita melhorar de vida efetivamente de vida; e, quando é um chefe de
família com muitos filhos em idade escolar, crê encontrar na cidade as escolas
que não encontrou junto ao Posto Indígena, bastante desmoralizadas na
consciência tribal; acredita, ainda, obter na cidade a assistência médica que
inexiste na reserva; e está certo de encontrar, nas condições de vida urbana,
trabalho mais bem remunerado para si e empregos para seus filhos que não
estraguem o corpo, e que os mantenham afastados dos serviços braçais
(Cardoso de Oliveira (1993, p.126).

Os fatores que, até certo ponto, podem estar relacionados à migração de populações
indígenas em direção às áreas metropolitanas da cidade de Manaus, são: (a) elevada
concentração de recursos na capital, (b) acompanhada da árdua e limitada qualidade de vida nos
municípios do interior, (c) as devastações ambientais decorrentes das mudanças climáticas e
ambientais na região e, mais recentemente, (d) as expectativas geradas pela realização da Copa
do Mundo de Futebol na capital. Destaca-se o ideal de empregabilidade do Polo Industrial de
Manaus como o principal atrativo do processo migratório em direção à cidade de Manaus, não só
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dos grupos indígenas, mas também de populações não indígenas residentes no interior do
Estado. Todos esses fatores podem ser apreendidos como a busca por uma qualidade de vida
melhor àquela das aldeias.

[...] a maioria dos indígenas residentes hoje em Manaus migrou dos anos 60 pra
cá, período da instalação e implementação da Zona Franca de Manaus. Como
motivos dessa migração, os indígenas apontaram a busca de trabalho como o
principal fator que os levou a saírem de suas aldeias para Manaus. Outras
questões como invasões e perda das terras, a falta de saúde, de educação... São
apontadas também como responsáveis pela migração aldeia/cidade. Ou seja, a
migração indígena para a cidade, tem como origem a implementação ou
ausência, de determinadas políticas públicas na região (Pastoral Indígena, 2000,
p. 8).

Segundo Mainbourg et al (2002), vários estudos já foram realizados sobre as populações
indígenas de Manaus sob vários aspectos e com enfoques diversos: proletarização dos SateréMawé em Manaus, processo migratório de etnias do alto Rio Negro, contexto migratório e
inserção dos indígenas em Manaus, identidade étnica na cidade, entre outros. Contudo, há
poucas informações sobre a caracterização dos assentamentos indígenas existentes na cidade de
Manaus, o que sugere a necessidade da realização de pesquisas voltadas para a compreensão
sobre as condições de vida, cidadania e perspectivas futuras das populações lá residentes.
Nestas pesquisas, há de se considerar que o pesquisador se depara com questões
marcantes da história dos povos indígenas da Amazônia e que se encontram latentes ainda nos
dias atuais. A ninguém pode ser dado o luxo de desconhecer que, no processo de ocupação da
região, os povos indígenas tiveram suas terras invadidas. A mesma prática se perpetuou nas
frentes extrativistas, com a coleta da seringa, da garimpagem e, mais recentemente, com a
expansão das fronteiras agropecuárias ao longo do território amazônico.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo consiste numa pesquisa cujos objetivos são exploratórios e as informações
geradas analisadas a partir de uma abordagem qualitativa, sem desmerecer a importância dos
aspectos quantitativos no tratamento dos numerais. Quanto aos procedimentos metodológicos
adotados, consideraram-se os preceitos de Gil (2007): pesquisa bibliográfica (livros, artigos,
noticiários), pesquisa documental e pesquisa de campo, considerando-se durante o seu
desenvolvimento a análise dos fatos que estimulam a compreensão do problema.
A comunidade “Nações Indígenas” está localizada numa área de aproximadamente 62,1
Km (dado obtido com auxílio do Google Earth, 2013), no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.
A pesquisa de campo foi realizada no dia 19 de abril de 2014, aniversário de três anos de
existência da comunidade. A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta com
2
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registro fotográfico e entrevistas abertas e semiestruturadas gravadas em áudio. Os participantes
das entrevistas foram aleatoriamente escolhidos, tendo como critérios de inclusão o fato de ter
sido um dos membros fundadores da comunidade. Assim, participaram da entrevista dois
indígenas: a primeira, da etnia Cocama, 27 anos e sexo feminino; e o segundo, da etnia Miranha,
46 anos e sexo masculino. Todo o conhecimento gerado, bem como o material coletado na
pesquisa, foi colocado à disposição do acervo da Biblioteca Central do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.

RUA URAÍ

RUA UNIFLOR

Maloca Central: local de
reuniões e onde está o
único ponto de ônibus
da comunidade.
RUA BEIJA FLOR VERMELHO

Figura 1 – Localização da comunidade Nações Indígenas na cidade de Manaus-AM. Fonte:
Google Earth, 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade “Nações Indígenas” surgiu na madrugada do dia 19 de abril de 2011,
quando um grupo de 14 famílias indígenas ocupou um terreno baldio no bairro do Tarumã, na
Zona Oeste da cidade de Manaus. A ocupação foi articulada entre líderes de três etnias
indígenas: Cocama, Miranha e Apurinã. Estes fundadores se utilizaram da representatividade do
Dia do Índio para dar cabo à ocupação. O fato teve repercussão na mídia local, chamando
atenção da sociedade, dos órgãos governamentais e dos proprietários daquelas terras. A data foi
estrategicamente escolhida conforme relatado por um dos líderes do movimento, o cacique Sabá
Cocama: “a gente decidiu ocupar o terreno no dia 19 de abril porque, sendo o Dia do Índio,
ninguém ‘mexeria’ com a gente. Pelo menos não naquele dia” (FARIAS, 2013).
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Há tempos, diversas etnias indígenas do interior do Amazonas e de outros estados
brasileiros têm realizado migração para Manaus. A Pastoral Indigenista de Manaus (2000) afirma
que as populações indígenas em Manaus estão espalhadas (distribuídas) em trinta e cinco
bairros. Mas existem alguns bairros que, de forma relativa, concentram um número maior de
integrantes de determinada etnia (SILVA, 2013). As etnias Sateré-Mawé e Tikuna são
referenciadas entre as mais antigas etnias indígenas residentes em Manaus. A primeira,
constituída na comunidade Tikuna Wotchimaücü, estabeleceu-se no bairro Cidade de Deus, e a
segunda, Sateré-Mawé Y‘apyrehyt, fixou-se no bairro da Redenção. Ambas vêm sendo estudadas
por diversos esforços de pesquisas, e já estão catalogadas no Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia (PNCSA), desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM.
Em pesquisa realizada por Gomes et al. (2006), visando identificar a inserção na cidade e
ligação com a cultura das populações indígenas residentes em Manaus, foi constatado que os
Sateré-Mawé e os Tikuna são economicamente mais estáveis, com maior número de indivíduos
assalariados ou aposentados, em relação as outras etnias indígenas estudadas, o que segundo os
autores pode ser explicado pela presença mais antiga dessas etnias em Manaus. O razoável nível
de organização dessas comunidades lhes possibilitou visibilidade, reconhecimento e maior
assistência por parte do poder público local. Diversas foram às estratégias de lutas pela
sobrevivência e afirmação destas comunidades (SILVA, 2013).
A comunidade Nações Indígenas, em contraste com o observado nas comunidades Tikuna
Wotchimaücü e Sateré-Mawé Y‘apyrehyt, ainda carece de esforços de pesquisas,
reconhecimento e assistência do poder público local. As poucas informações existentes em
relação àquela comunidade são oriundas de matérias não científicas publicas na mídia local.
De acordo com esta pesquisa, o aspecto marcante das Nações Indígenas é a existência de
um “mix” de etnias indígenas compartilhando um mesmo espaço geográfico, fazendo desta
comunidade a de maior diversidade étnico-cultural da capital. De acordo com o entrevistado
Miranha: “de primeiro aqui só era miranha, aí tinha mura, né, mas depois vieram várias etnias, aí
pronto, foi misturando tudo. Hoje não há mais espaço para o assentamento de novas famílias
indígenas na comunidade”.
Não há na literatura outro assentamento ou comunidade indígena com diversidade étnica
semelhante a Nações Indígenas localizada em área urbana de uma grande cidade. O próprio
nome Nações Indígenas é uma referência direta à diversidade étnica da comunidade. Nesta
pesquisa foram identificadas treze etnias indígenas oriundas de diferentes regiões do Amazonas
e de outros estados da região norte. As etnias identificadas foram Cocama, Miranha, Mura,
Tapeuas, Tucanos, Apurinã, Kambeba, Pira-tapuia, Macuxi, Baré, Tikuna, Munduruku e Saterémawé. Estas etnias compartilham uma área de aproximadamente 62,1 Km2, dividida em 260
moradias (Google Earth, 2013), cuja população é formada por crianças, jovens, adultos e anciãos,
com níveis de escolaridade elementar e que se valem do trabalho informal para sobrevivência.
Estudo acerca do estabelecimento de comunidades indígenas citadinas observa-se que na
cidade a formação da comunidade surge a partir de sentimentos compartilhados baseados na
etnicidade e identidade, permeados por laços de parentesco e solidariedade entre os sujeitos.
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Num segundo momento, a vivência compartilhada de várias dificuldades como a insegurança, o
desemprego e a falta de infraestrutura básica nos bairros onde moram, são motivos para o
fortalecimento de um caráter político e identitários no grupo, caracterizando a construção de
uma territorialidade específica (SILVA, 2009, 2013). Assim, pode-se afirmar que a comunidade
Nações Indígenas, mesmo constituída por diferentes etnias, representa um espaço de
manifestação e preservação da cultura indígena.
O assentamento está geográfica e politicamente dividido em duas áreas, ambas lideradas
por Cocamas. Esta divisão é resultante de conflitos internas por terra, datados do início da sua
ocupação: “a comunidade é dividida em duas partes devido a uma confusão por terras: área do
Sabá (de baixo) e área do Jair (de cima)”, segundo a entrevistada Cocama. O único centro social,
uma maloca de palha, foi dividido ao meio devido à construção de um muro por um líder
Cocama, afirmando que depois iria construir uma nova maloca.
A

B

Figura 2 – A: entrada da comunidade Nações Indígenas. B: maloca central dividida por um
muro construído por um líder Cocama. A maloca representa o local de encontro entre as diversas
etnias da comunidade Nações Indígenas, Manaus-AM.

No início, o assentamento se constituía num lugar de acolhimento das famílias indígenas
oriundas do interior ou já residentes em Manaus sem moradia própria ou que viviam em
condições de risco habitacional, oportunizando-lhes um “pedaço de terra” para fixação
permanente:

[...] maioria desse pessoal que vieram, né, vem de fora, vem do interior, vem pra
cá por um pedaço de terra, a maioria vem do interior, vem de Altazes, inclusive
as pessoas que já estavam aqui em Manaus, que moravam alugada, nas
palafitas, em áreas de riscos vieram pra cá (Entrevistado Miranha, 2014).

Vislumbrado pela imaginação de progresso, esses indivíduos são surpreendidos com a
dura realidade da Metrópole, manifesta no desemprego, discriminação, preconceitos, drogas,
violência, prostituição, doenças e exclusão de direitos sociais básicos, como segurança,
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saneamento básico, saúde e educação. Manaus, considerada a cidade das oportunidades, do
emprego, do estudo, trabalho e futuro, logo começa amostrar a outra face, a dos vários
problemas sociais e humanos, dos altos índices de criminalidade, do desemprego, baixa
qualidade de vida, da pobreza (BATISTA, 2007; SILVA, 2013). Assim, além da segregação cultural,
esses indivíduos são espoliados dos direitos básicos garantidos na Constituição Federal 1988 e
assegurados pela lei 7.783, de 28 de junho de 1989, só restando-lhes a luta pela terra e a
afirmação étnica. Essa luta é caracterizada por conflitos violentos entre os indígenas e o Estado
e/ou sociedade, evidenciados pela invasão de terras públicas e/ou privadas.

Figura 3 – Vista panorâmica da comunidade Nações Indígenas, Manaus-AM. Observa-se
ausência de infraestrutura de saneamento básico, redes de fornecimento de energia e água.
A pesquisadora Heloisa Helena Silva, no artigo “Indígenas urbanos: uma questão social no
contexto da cidade de Manaus”, afirma que apesar de os indígenas de reserva contarem com
ampla legislação protecionista, como direito a terra, política de saúde específica e proteção à
cultura, ao migrarem da aldeia para a cidade, são destituídos de seus direitos, pois para o Estado
e sociedade nacional, estes só existem enquanto os índios estão no cerco territorial, ou seja, em
suas aldeias – demarcadas pelo Estado para agrupar suas malocas, e perdem o direito à
identidade (também atrelada a territoriedade). Porque residem em espaço urbano, não são
enquadrados e reconhecidos como índios, nem por órgãos públicos, tão pouco pela sociedade
nacional e nem mesmo, pelos próprios índios (SILVA, SD).
Os aspectos relacionados à luta pelo direito a cidadania ficaram visíveis nas falas dos
entrevistados. Com relação ao labor, a entrevistada Cocama relatou ser vendedora ambulante:
“sou vendedora ambulante de verdura, agente compra na Manaus Moderna. Minha família toda
trabalha no centro vendendo verdura. Meus primos, uns trabalham avulso, né, como pedreiro,
ajudante, negócio de bico”. O entrevistado Miranha afirmou já ter concluído o Ensino Médio e
também exerce suas atividades no mercado informal: “tive que estudar, né. Tenho curso básico
de digitação. Mas atualmente a minha profissão é carpinteiro”.
Ao ser indagada sobre as relações sociais fora da comunidade, a entrevistada Cocama
enfatizou a existência de preconceito por parte dos não indígenas, revelando que a população
adjacente ver os indígenas pejorativamente, como marginais, invasores, arruaceiros, perigoso e
selvagens, que deveriam voltar a viver nas matas. Isso fica evidente na fala da Entrevistada
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Cocama abaixo:

É porque quando a gente vem dentro do ônibus [...] geralmente guando a gente
vai descer aqui (comunidade), né, o pessoal ficam criticando: “é porque tudo são
índios”. Ficam falando as coisas que não devem. E as vezes agente até aceita
para não gerar confusão dentro do ônibus, fica calado. Eu mesma já sofri com
isso (Entrevistada Cocama, 2014).

Ainda sobre a questão do preconceito, a pesquisadora Heloisa Helena Silva afirma que:

No imaginário da sociedade se sobrepõe a imagem estereotipada que gera
preconceito e exclusão. A palavra índio evoca imediatamente à imagem de
homem que possui olho puxado, cabelo liso, corpos pintados – pele
avermelhada –, anda nu, fala outra língua e vive na mata, portanto é
inconcebível pensar em um índio morando na cidade. Sabemos, no entanto, que
essas predefinições estão ausentes em muitos índios atualmente. Os índios que
moram em centros urbanos, por não serem considerados indígenas geralmente
são vítimas de segregação ou de confusões pessoais acerca de sua própria
identidade (SILVA, S/D, p. 26).

O entrevistado Miranha oportunizou informações importantes com relação à organização
política da comunidade. Os líderes são escolhidos pelos membros maiores de idade. Os menores
de idade apenas ouvem e não tem poder de decisão. Após a votação, o escolhido é considerado
como cacique. Para legitimar o poder, existe uma ata que é registrada em cartório com o número
de votos e os nomes dos votantes. “A palavra é forte na comunidade, mas infelizmente é
necessário o registro em cartório. Somos índios, mas sofremos a influencia dos brancos”
(Entrevistado Miranha, 2014).
Por fim, ele compartilha a presença de uma igreja evangélica na comunidade. Considera a
religião como algo importante: “precisamos de Deus em nossas vidas”. Aceita naturalmente a
presença dessas instituições, inclusive ajudam na construção e na arrecadação de fundos.

Figura 4 – Igreja evangélica instalada na comunidade Nações Indígena.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste estudo, foi possível perceber uma necessidade de realização de
novos estudos voltados para uma melhor compreensão da realidade das famílias indígenas que
vivem em assentamentos, comunidades ou espalhadas na cidade de Manaus. Além de se
constituírem um canal de visibilidade à questão indígena, estes estudos são importantes para o
levantamento das reais demandas das populações indígenas urbanas, que na maioria das vezes
carecem de políticas sociais de atendimento a saúde, educação, assistência social, saneamento
básico e mercado de trabalho.
Além o “mix” de etnias compartilhando o mesmo espaço geográfico, outro aspecto
marcante da comunidade é a naturalidade com que estas diferentes etnias se relacionam, com
harmonia e respeito. Mesmo em uma área urbana, permeada por uma lógica adversa a da aldeia,
estas etnias indígenas não perderam a sua essência, fazendo da maloca o ponto de reunião da
comunidade e o símbolo da unidade indígena.
Também é possível afirmar que esses indígenas ao migrarem para cidade não perdem sua
essência cultural de origem, no novo ambiente eles buscam coagir e unir sua tradição para
mantê-la viva na cidade, não esquecem suas origens, mas sim a valorizam, tendo na base –
reserva – força para manter sua identidade. Acordamos com o entendimento de que o indígena
não deixa de ser indígena porque passa a vestir roupas, cursar uma faculdade e adquirir alguns
costumes da cidade, pois ele não perde seus vínculos, a sua identidade (Gomes, 2006).
Com relação à luta dos indígenas em defesa do direito a terra em áreas urbanas, verificase que, a exemplo das Nações Indígenas, essa luta não se edifica sobre a lógica do acúmulo
patrimonialista de capital, mas fundamentalmente na consagração da sobrevivência e qualidade
de vida através da posse da terra, possibilitando-lhes afirmação étnica e social. Assim os conflitos
que abrangem questões relativas à ocupação da terra, privados ou devolutos, não terão trégua
enquanto existirem populações indígenas vivendo em áreas urbanas abaixo da linha de pobreza.
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RESUMO
Esse artigo é uma vertente do trabalho
desenvolvido na Pesquisa Realidade das
Mulheres em Irecê‐BA: aspectos da educação e
do enfrentamento à violência contra a mulher.
Iniciada em 2013 e ainda em andamento
através do Projeto de Incentivo a Pesquisa
(PINA). O objetivo geral dessa pesquisa é
compreender a realidade das mulheres
residentes em áreas rurais da região de Irecê,
no que diz respeito a questões educacionais, a
situações de violência física, moral, patrimonial

ou sexual e quais informações elas possuem a
respeito.
Acredita‐se que as teorias de gênero e
patriarcado possibilitem uma abrangência
singular sobre as desigualdades de poder entre
homens e mulheres, assim como as teorias de
campesinato contribuem para o entendimento
de como os elementos estruturantes da
sociedade patriarcal local são atingidos pela
globalização do mundo rural e o que repercute
diretamente na vida das mulheres.

PALAVRAS‐CHAVE: Equidade, Educação, Gênero, Campesinato, Violência contra a Mulher.

GENDER EQUITY: EDUCATION VERSUS VIOLENCE AGAINST WOMEN
This article is a strand of work in search of Women in
Reality‐Irecê BA: aspects of education and combating
violence against women. Started in 2013 and still going
through the Project Incentive Research (PINA). The
overall goal of this research is to understand the reality
of women living in rural areas of the region Irecê, with
regard to educational issues, physical violence, moral, or
sexual equity and what information they have about it.

It is believed that theories of gender and patriarchy
allow a natural range of inequalities of power between
men and women, as well as theories of the peasantry
contribute to the understanding of how the structural
elements of the local patriarchal society are affected by
the globalization of the rural world and that directly
affects the lives of women.

KEY‐WORDS: Equity, Education, Gender, Peasantry, Violence against Women.
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Comentado [RF1]: A palavra poderia ser substituída por outra
que representasse melhor a ideia de que esse trabalho é um trecho
de outro ainda em construção.

EQUIDADE DE GÊNERO: EDUCAÇÃO VERSUS VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Esse artigo é uma vertente do trabalho desenvolvido na Pesquisa Realidade das Mulheres em
Irecê‐BA: aspectos da educação e do enfrentamento à violência contra a mulher. Iniciada em
2013 e ainda em andamento através do Projeto de Incentivo a Pesquisa (PINA). O objetivo geral
dessa pesquisa é compreender a realidade das mulheres residentes em áreas rurais da região de
Irecê, no que diz respeito a questões educacionais, a situações de violência física, moral,
patrimonial ou sexual e quais informações elas possuem a respeito.
Apesar de estar ainda na etapa strito sensu, o projeto visa uma abordagem além do estudo
exploratório adotando a ideia de pesquisa‐ação. Assim, estarão expressas neste artigo apenas as
considerações alcançadas na primeira fase do projeto.
Para compreender a luta pela educação em áreas rurais, principalmente a luta pelo direito a
educação das mulheres rurais é necessário primeiro falar, mesmo que rapidamente, sobre a
construção da sociedade brasileira que teve seu alicerce formado com a colonização no século
XVI, seguindo as ideias patriarcais do catolicismo procedidas por séculos de escravidão que
deixaram no país marcas de autoritarismo visíveis até hoje e fortemente presentes nas décadas
de 1960 a 1980 com o regime ditatorial.
Diante de todos esses fatores, as áreas rurais do país se tornam deficientes quanto a educação e
em virtude do capitalismo e da cultura machista já disseminada, a educação das mulheres rurais
não se fez um direito plenamente alcançado.
De tal modo, o Estado brasileiro só assumiu a responsabilidade plena sobre garantia da igualdade
de direitos, inclusive à educação e à vida, como um direito de todo(a) e qualquer cidadão(ã) em
1988, com a atual Constituição, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, devido aos
avanços ocorridos no sentido da cidadania plena para toda a população. O Artigo 5º, inciso I,
descrito abaixo, desta Constituição assegura a homens e mulheres igualdade em direitos.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo‐se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
I ‐ homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos
desta
Constituição.
O avanço nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e de sua
criminalização ocorreu graças aos contínuos esforços de movimentos sociais e de diversos
trabalhos acadêmicos, onde a sociedade civil como um todo, as ONGs e universidades se
inspiraram e se influenciaram mutuamente desde a década de 1970. Entretanto, a violência
contra a mulher, no Brasil, bem como em diversas partes do mundo, só foi considerada como ato
inequivocamente violento nas últimas décadas, o que levou esses atos a criminalização no país
em 2006, com a Lei número 11.340, denominado popularmente como Lei Maria da Penha. A
partir daí a violência contra a mulher deixou de ser tratada com um crime de menor potencial
ofensivo. A lei também acaba com as penas pagas em cestas básicas ou multas, englobando além
da violência física e sexual, também a violência psicológica, violência patrimonial e o assédio
moral.
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Comentado [RF2]: Mesmo que anterior.
Comentado [RF3]: Faltam conexões entre as frases.

Comentado [RF4]: Há um pulo entre o parágrafo anterior e este
início de parágrafo, pois “todos esses fatores” estão implícitos e
poderiam ser evidenciados no texto.
Comentado [RF5]: Não ficou claro.

Comentado [RF6]: Este parágrafo necessita reformulação, pois
algumas afirmações estão soltas e, apesar do contexto, a Lei Maria
da Penha não apresenta seu potencial na criminalização de agravos
contra mulheres. Esta situação poderia ser melhor explorada.

Nesse contexto vêm sendo realizados estudos no Brasil sobre as diversificadas formas de
violência contra a mulher, englobando a questão de gênero como um todo, porém não há
consenso sobre o que influencia diretamente as práticas violentas nem a manutenção de papeis
sociais subjugados para as mulheres, uma vez que a violência contra a mulher é tida como
democrática por alcançar mulheres das diferentes classes, raça/etnias e localidades. Todavia
alguns fortes indicadores não devem ser menosprezados, como o acesso a políticas públicas de
segurança, saúde, educação e renda, sendo inegáveis que são aquelas mulheres mais esquecidas
pelo poder público quem sofrem tais violências de forma mais aguda e crônica, de forma direta e
indireta.
Em virtude disso, usando como referência os atuais resultados da pesquisa realizada (e ainda em
andamento) torna‐se nítida a carência de uma maior preocupação destinada à causa, já que, até
mesmo em âmbito estadual, através dos órgãos responsáveis não existem registros que
contribuam para um estudo mais analítico e detalhado sobre a realidade das mulheres
camponesas nas escolas do estado e do município, tampouco ações ou programas eficientes e
governamentais que trabalhem sob a ótica do feminismo. Portanto, como consequência do
pouco debate a respeito sobre construção histórica da figura da mulher, da sua importância no
desenvolvimento da região e acima de tudo da sua igualdade perante os homens, casos de
assédio moral e violência, em toda a amplitude do termo, tornam‐se cada vez mais corriqueiros
na microrregião de Irecê‐Ba.
Absurdos a parte, para que haja crescimento político, cultural e econômico de um país e até
mesmo de uma região como Irecê, faz‐se necessário a contribuição de segmentos diversos numa
sociedade, sob as normas de um Estado segurador e garantidor de direitos tendo em prioridade
fatores como o respeito, a convicção, a aceitação, a igualdade e dentre estas, com importância
impar a educação. Sabendo que esse último fator juntamente com o desenvolvimento acadêmico
é até hoje a melhor maneira de formar mulheres mais independentes, questionadoras e
conhecedoras dos seus direitos, o poder público e a sociedade se abstém do dever de garantir a
educação das mulheres rurais no que parece uma tentativa injusta e desrespeitosa de manipular
o verdadeiro valor que elas têm e a importância dos papeis que exercem. Como se percebe nas
palavras da escritora e filosofa feminista, Simone de Beauvoir “Não se nasce mulher, torna‐se
mulher”(BEAUVOIR, 1970). Ou seja, a mulher não tem um destino biológico traçado, ela é
moldada dentro de uma cultura que define qual o seu papel no seio da sociedade e é isso que a
própria sociedade se nega a perceber.
A região de Irecê é fragilizada em mais um aspecto, os sérios problemas na ainda insipiente
discussão sobre gênero. Além da falta de estruturas institucionais de apoio a mulher ou ONGs
que lidam com o assunto, o “segundo sexo” tem quem enfrentar o machismo de cada dia,
sobrevivendo a ele por conta própria, já que as condições necessárias e de responsabilidade dos
governantes são insuficientes para dar suporte a essas mulheres. Para completar esse quadro de
deficiências a região conta com uma educação superior limitada e um ensino base defasado, que
na falta do retorno social esperado, salvo as poucas exceções, não leva sequer a sério a
possibilidade da igualdade entre os gêneros, tornando a submissão feminina aparentemente
cada vez mais comum e sem importância no processo de inversão da atual realidade. Em
decorrência disso os conteúdos ministrados na maioria das instituições de ensino dos municípios
que agregam a região de Irecê, mesmo as que incidiram por diversas modificações, se mantém
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Comentado [RF7]: Aqui vocês poderiam citar alguns desses
estudos. Senti falta de referências que assegurem o que afirmam no
texto.

Comentado [RF8]: Onde estão estes resultados? O leitor não
consegue visualizá‐los e isso dificulta a compreensão das afirmações
seguintes.

Comentado [RF9]: Sugiro substituir.

Comentado [RF10]: Quem afirma isso?

Comentado [RF11]: Página da citação.
Comentado [RF12]: A questão biológica pode não ser alterada,
mas as questões sociais, psicológicas, de educação etc podem sim
sofrerem mudanças. Rever.

Comentado [RF13]: Um texto que intenta ser feminista usa a
expressão “segundo sexo”?? Sugiro retirá‐la.

sob um mesmo padrão ano após ano. Como um dos mais graves problemas dessa forma de
condução do segmento, graças ao formato histórico do acontecer dos fatos, as pessoas tornam‐
se cada vez mais cômodas, cheias de objetivos unilaterais e inquestionáveis, com os mesmos
preceitos segregadores limitados do século passado.

Figura 1: As respigadeiras, Millet (1857)
Por fim, para continuar a realização deste projeto, pretende‐se ampliar e realizar um estudo de
caso de forma a entender como ocorrem as vivências da cidadania das mulheres e as possíveis
variáveis da condição de gênero, classe, raça/etnia e localidade no acesso a educação,
profissionalização e enfrentamento à violência contra a mulher. Acredita‐se que as teorias de
gênero e patriarcado possibilitem uma abrangência singular sobre as desigualdades de poder
entre homens e mulheres, assim como as teorias de campesinato contribuem para o
entendimento de como os elementos estruturantes da sociedade patriarcal local são atingidos
pela globalização do mundo rural e o que repercute diretamente na vida das mulheres. Para
tanto, se levará em consideração um consenso da literatura feminista sobre o fenômeno
conceituado como cegueira de gênero que impede a percepção das questões de gênero pelas
diversas ciências, acarretando na sub‐representação e notificação sobre e das mulheres nos
estudos científicos e até mesmo nas políticas públicas (Albuquerque, 2009). Daí, uma proposta
do diálogo entre a teoria feminista e a do campesinato para analisar a conexão entre o contexto
de discriminação e desigualdade vivenciado pelas mulheres rurais através das estruturas
locais/globais.
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RESUMO
O Semiárido brasileiro – também chamado “Sertão” ‐
é uma região que historicamente constitui‐se
enquanto o espaço marcado pela seca. Opostos ao
Litoral – região predominantemente chuvosa – o
Sertão e o Sertanejo, em uma relação intrínseca com
a Seca, inspiram não apenas as metáforas do seco
postas na Literatura, na Música ou na Pintura, mas
também um discurso político e uma práxis voltados
para a instituição de estratégias de convivência deste
tripé: O Sertão, o Sertanejo e a Seca. Neste trabalho,
o termo “Sertão” é empregado para referir‐se a um

“torrão” particular: As Microrregiões Geográficas do
Seridó Oriental e Ocidental Paraibanos. Trata‐se, pois,
de uma abordagem bibliográfica das práticas de
convivência – as chamadas tecnologias sociais ‐ com a
estiagem neste espaço, auspiciadas por Organizações
tais como a Articulação do Semiárido – ASA, entre
outras. Tais ações são percebidas enquanto marcos
na História do Sertão, do Sertanejo e da Seca, na
medida em que se deixa de “combater” este
fenômeno natural e passa‐se a “conviver” da melhor
maneira possível com ele.

PALAVRAS‐CHAVE: Semiárido, Estiagem, Tecnologias Sociais, Convivência.

SOCIAL TECHNOLOGY AND ASSOCIATION IN THE SEMIÁRIDO
ABSTRACT
The Brazilian Semiarid is a region that historically
constituted while the space marked by drought.
Opposed to Coastline ‐ predominantly rainy region ‐ the
Hinterland and Sertanejo, in an intrinsic relationship
with Drought , inspire not just metaphors dry put in
Literature in Music or painting , but also a political
discourse and praxis aimed at institution strategies of
coexistence of this tripod : the Backwoods , the
Sertanejo and Drought . In this paper, the term "Sertão"
is used to refer to a “divot” Private: The Micro regions

Geographic East and West Seridó Paraibano. It is,
therefore, a literature approaches the practices of
coexistence ‐ the so‐called social technologies ‐ with the
drought this space, sponsored by organizations such as
the Joint Semi‐Arid ‐ ASA, among others. Such actions
are seen as milestones in the history of the Wild, and
the Sertanejo Seca, in that it fails to “fight” this natural
phenomenon and goes to “hang out" in the best
possible way with him.

KEY‐WORDS: Semiarid, Drought, Social Technologies, Coexistence.
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TECNOLOGIAS SOCIAIS E A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

INTRODUÇÃO
O Semiárido brasileiro é uma região que teve sua definição ligada à Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE. Em 1989, temos o seguinte: “(...) Para efeito de
aplicação dos recursos, entende‐se por (...) semi‐árido, a região natural inserida na área de
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, definida em portaria
daquela autarquia” (BRASIL apud PEREIRA JR, 2007, p. 3). Neste contexto, o critério utilizado dizia
respeito aos índices pluviométricos, os quais deveriam dizer respeito a uma pluviosidade anual
menor ou igual a 800 milímetros. Em 2001, o Ministério da Integração Nacional chegou à
conclusão de que o critério de pluviosidade mostrava‐se insuficiente para a definição daquela
região. Nisto, foi constituído, em 2004, um Grupo de Trabalho Interministerial – GTI, cujo
objetivo era elaborar um estudo e realizar uma nova delimitação da região. Em 2006, o GTI
apresentou um relatório no qual estavam postos os três critérios nos quais se embasariam a nova
delimitação do Semiárido brasileiro (PEREIRA JR, 2007, p. 3). O primeiro desses critérios
continuou sendo o índice pluviométrico igual ou menor que 800 mm/ano. O segundo deste
critério diz respeito ao índice de aridez de até 0,5, tendo como base o balanço hídrico entre 1961
e 1990. Já o terceiro critério é aquele que fala do risco de seca maior que 60%, tendo como base
o período entre 1970 e 1990 (BRASIL, 2007, p. 3). Com a nova delimitação, o Semiárido brasileiro
passa a ter 1.133 municípios, numa área de 969.589,4 km² (Idem).
Se o Semiárido é tomado como um macro recorte neste trabalho, o Seridó torna‐se um
microcosmo, percebido historicamente. A etimologia da palavra “Seridó” remete a dois campos
semânticos. O primeiro deles é aquele defendido como sendo de origem indígena significa “Sem
folhagem” (CASCUDO apud BOL, 2005, s/p). Já a segunda definição estaria numa possível origem
judaica da palavra. Sabe‐se que esta região foi historicamente habitada por judeus. Disto,
especula‐se que “Seridó” remeta a “Sobrevivente”/“Que escapou” ou ainda a “Refúgio dele”
(BOL, 2005, s/p). Deixadas de lado as especulações acerca da origem etimológica deste termo
designativo, temos as Microrregiões Geográficas do Seridó Oriental e Ocidental, situadas tanto
no estado da Paraíba quanto no Rio Grande do Norte.
O Seridó Oriental Paraibano, segundo dados de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ‐ IBGE, está situado na Mesorregião da Borborema e numa área total de 2.608,719
km², cujos municípios abrangidos são Baraúna, Cubati, Frei Martinho, Juazeirinho, Nova Palmeira,
Pedra Lavrada, Picuí, Seridó, Tenório. Já a Microrregião do Seridó Ocidental possui área total de
1.738,436 km². Também situada na Mesorregião da Borborema, esta Microrregião é composta
pelos municípios de Junco do Seridó, Salgadinho, Santa Luzia, São José do Sabugi, São Mamede e
Várzea.
Entre os séculos XIX e XX, há uma ideia de que a região Norte é aquela em que deve haver
um “Combate à Seca e aos seus efeitos” (SILVA, 2006, p. 5). Neste sentido, cria‐se uma Comissão
Científica imperial em 1856, cujo objetivo era realizar um estudo para a proposição de obras para
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solucionar o problema das secas. Nisto, as proposições geraram‐se em torno da construção de
açudes e barragens para conter as águas das chuvas que caiam na região. Em 1909 – já na época
republicana – cria‐se a Inspetoria de Obras Contra a Seca – OCS, cuja atuação pautava‐se na
irrigação.
Em 1919, o OCS transforma‐se na Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca – IFOCS e
passa a preconizar, além da irrigação na região, ações emergenciais para o combate mais
imediato dos problemas causados pela seca. Em 1945, o IFOCS transforma‐se no Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, cujas ações diziam respeito à: a) obras e serviços
permanentes; b) ações emergenciais; e c) atenção especial dispensada aos sertanejos que
morassem perto das grandes obras que estavam sendo construídas. As ações do DNOCS para a
região foram desenvolvidas até que, a partir da década de 1960, com as várias críticas ao modelo
utilizado e o surgimento de novas propostas, as questões inerentes à seca no Nordeste foram
delegadas à já citada SUDENE (Idem).
Já na década de 1930, as críticas ao “Combate à seca” estavam presentes. Naquele
contexto, buscava‐se a “Modernização econômica e tecnológica” do país (SILVA, 2006, p. 5) e
tanto a questão ambiental quanto a social também estavam na agenda das discussões
intelectuais. Nestes termos, a ideia de sustentabilidade – para fins de uma durabilidade dos
recursos naturais – já estavam sendo postas no campo discursivo das propostas para a região
Nordeste. Vale destacarmos a atenção que estava sendo dada, já naquele momento para a busca
de uma eficiência tecnológica e uma racionalidade produtiva, num paradigma orientador da nova
proposta, seja a convivência com a região seca (Idem).
Não mais se buscava “Combater a seca”, mas começava‐se a ser pensada uma “cultura da
convivência” (MALVEZZI, 2007, p. 11) com esta região. Nestes termos,
A convivência expressa uma mudança na percepção da complexidade e possibilita
construir ou resgatar relações de convivência entre os seres humanos e a natureza,
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das famílias sertanejas, por meio do
incentivo às atividades econômicas apropriadas e a sustentabilidade ambiental. É uma
nova percepção que retira as ‘culpas’ atribuídas às condições naturais, e enxerga o
espaço Semi‐árido com suas características próprias, seus limites e potencialidades, é o
resgate de um pensamento que afirmava (...) que o desenvolvimento no Semi‐árido
depende fundamentalmente de uma mudança de mentalidade em relação às suas
características ambientais, e de mudanças nas práticas e uso indiscriminado dos recursos
naturais (SILVA, 2006, p. 225).

Atentando para uma mudança na perspectiva, nos voltamos para o campo semântico no
qual estão os termos “Combate” v.s. “Convivência”, temos o seguinte: Combate significa “(...)
luta; batalha; guerra (...) oposição; contestação (...) extinção; destruição (...)” (CEGALA, 2005, p.
212), enquanto Convivência significa “(...) trato (...) relação; associação (...) trato diário;
familiaridade (...)” (Idem, p. 240). Trata‐se, portanto, de a busca de uma convivência com o
Semiárido, feita principalmente a partir daquilo que chamamos de “Tecnologias sociais”.
Quando falamos em Tecnologias Sociais, nos remetemos a um termo que surge “(...) com
a perspectiva da geração e transferência de tecnologias (...) para atender a demandas sociais. A
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aplicação de critérios sociais, culturais e ambientais suplementares aos critérios técnicos e aos
interesses econômicos”, nos diz R. M. A. Silva, “possibilitam que uma tecnologia possa atender
aos interesses políticos e sociais, sendo apropriada por determinados grupos sociais e
selecionadas de acordo com a adaptação ao contexto natural e às capacidades culturais locais”
(SILVA, 2006, p. 187). Trata‐se, pois, de um conceito que vai ao encontro da ideia de convivência
com a região semiárida, num movimento social, econômico e cultural que aponta para a busca de
soluções viáveis para o problema da estiagem nesta região.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para este trabalho, a metodologia empregada é a da pesquisa bibliográfica. Esta aposta
metodológica se justifica pelo seguinte: nos dias atuais, temos assistido a ações de instituições
que se voltam tanto para o levantamento de questões importantes relacionadas à Seca, quanto
para a proposição e execução de propostas para a convivência com ela ‐ não apenas em nossa
região, mas no Semiárido de modo geral – das quais observamos resultados bastante positivos.
Em face das restritivas condições que ora nos são apresentadas para a realização desta pesquisa
(tempo, espaço, recursos, etc.), consideramos a presente metodologia a mais apropriada, na
medida em que responde à problemática levantada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme explicitamos acima, os resultados apresentados aqui são aqueles elencados por
nossa pesquisa bibliográfica. Aqui, portanto, apresentaremos algumas tecnologias sociais
desenvolvidas pela Articulação do Semiárido ‐ ASA e propagadas por todo o Semiárido brasileiro,
a partir dos seus vários parceiros. São elas: a) a cisterna de placas; b) a cisterna‐calçadão; c) a
barragem subterrânea; d) o tanque de pedra/calçadão; e) a bomba d’água popular ‐ BAP; f) a
cisterna enxurrada; g) o barreiro trincheira; h) a barraginha; i) o poço artesiano; j) o poço tubular
profundo; e k) o poço amazonas.
Intentada pelo pedreiro sergipano da cidade de Simões Dias – de nome Nel ‐ “A cisterna
de placas é um tipo de reservatório d’água cilíndrico, coberto e semi‐enterrado, que permite a
captação e o armazenamento de águas das chuvas, aproveitadas a partir do seu escoamento nos
telhados das casas, através de calhas de zinco ou PVC” (CARITAS BRASILEIRA, s/d). Trata‐se de
uma cisterna que possui uma capacidade de armazenamento de até 16 mil lt de água da chuva.
Esta água pode durar de 6 a 8 meses, numa família de até 5 pessoas, que a utilizam para beber e
cozinhar. “Hoje, estas cisternas podem ser encontradas em todos os estados do semi‐árido
brasileiro” (CÁRITAS, s/d).
A cisterna‐calçadão é um reservatório construído nos moldes da cisterna de placas. A
diferença desta está na captação de água, na medida em que não é feita pela calha das casas,
mas por um calçadão construído sobre o solo e numa parte mais alta do que o reservatório, e
também na capacidade de armazenamento, na medida em que esta cisterna pode armazenar até
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52 mil litros d’água, destinada à irrigação e à criação de animais. Com cerca de 200 m², este
calçadão destina‐se à captação da água da chuva, sendo que a sua capacidade de captação chega
a 300 mm (ASA, s/d). Além da captação da água, o calçadão também é utilizado para a secagem
de grãos cultivados na propriedade – tais como milho e feijão – também para outros fins, como
dançar forró durante o São João.
A barragem subterrânea é uma obra de engenharia de baixo custo, e consiste na
escavação de uma vala em baixios, córregos e riachos, até a rocha impermeável. Feito isto, forra‐
se com uma lona de plástico e, depois, o fechamento. Quando chove, a água que escola é
armazenada no subsolo, onde podem ser feitas plantações e construídos poços tipo amazonas,
para o uso da água armazenada (ASA, s/d).
O tanque de pedra e/ou calçadão é feito em locais de serra ou lajedo. A construção é de
paredes de alvenaria nas partes mais baixas e em redor do caldeirão do tanque de pedra natural.
A água é utilizada para o trato com os animais e para a irrigação (ASA, s/d). Todavia, em algumas
regiões a água destes tanques é e/ou foi utilizada também para o consumo humano.
A bomba d’água popular – BAP é uma tecnologia social que consiste na extração de água
subterrânea através de poços tubulares de até 80 metros de profundidade. Consiste num
equipamento manual constituído por uma roda volante que, num poço de 40 metros de
profundidade, pode extrair até 1.000 litros de água por hora. Com uma duração de até 50 anos, a
bomba d’água popular fornece água para a criação de animais, irrigação e uso doméstico (ASA,
s/d).
A cisterna enxurrada, assim como os dois tipos de cisternas anteriormente cidadãs, é
feita de placas de cimento. Todavia, distingue‐se das mesmas pelo sistema de captação de água
das chuvas que, por seu turno, consiste em decantadores – ou “caixas” – que captam a água das
chuvas que escoam pelo terreno e filtram a areia e os detritos. A água já decantada é levada por
um sistema de canos das “caixas” para a cisterna, onde é utilizada para a irrigação e para a
criação de animais.
Os barreiros trincheira são “tanques longos, estreitos e fundos, escavados no solo” (ASA,
s/d). Sua construção dar‐se num terreno plano e o armazenamento pode variar de acordo com o
seu tamanho, chegando a possuir uma capacidade superior a 500 lt d’água. Por ser uma
construção estreita, o barreiro trincheira apresenta a vantagem sofrer menos com a ação do
vento e do sol, dois agentes aceleradores do processo de evapotranspiração potencial. A água ali
armazenada é utilizada na irrigação e na criação animal (ASA, s/d).
A barraginha constitui‐se de um semicírculo entre 12 e 30 metros de diâmetro. Servi para
a captação da água da chuva e pode ser utilizada tanto para a irrigação quanto na criação animal
(ASA, s/d). Apesar de receber uma nova nomenclatura – a partir da ASA – a barraginha é, na
verdade, aquilo que, em nossa região, chamamos de “cacimba”, única opção, ao lado dos
tanques de pedras, para se conseguir água no sertão brasileiro durante muito tempo.
No que diz respeito ao poço artesiano, estima‐se que haja atualmente no Nordeste cerca
de 100.000 poços (CIRILO et al, s/d), perfurados para a obtenção de água. Esta opção de
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tecnologia mostrou‐se ineficiente para a obtenção de água potável na medida em que o cristalino
dos solos desta região mostra‐se a uma profundidade de cerca de 50 metros, revelando uma
água “contaminada” por sais. Entre 100 e 300 metros de profundidade, estão as bacias
sedimentares, o que se coloca como mais um problema para perfuração dos poços (Idem). Disto,
tem‐se três limitações nestas regiões cristalinas, sendo: a) as baixas vazões, na maioria dos casos
até 2 m3 h‐1; b) os altos teores de sal; e c) os altos índices de poços secos (Idem).
O poço tubular profundo é uma “obra de engenharia geológica de acesso a água
subterrânea, executada com Sonda Perfuratriz mediante perfuração vertical com diâmetro de 4”
a 36” e profundidade de até 2000 metros, para captação de água”(CIRILO et al, s/d). Este tipo de
poço mostra‐se como a tecnologia mais adequada para a captação de água do subsolo das
regiões semiáridas do Brasil, na medida em que nesta região, a água potável do subsolo
encontra‐se geralmente em fissuras abissais, e apenas uma obra de engenharia desta natureza
seria capaz de realizar uma captação eficiente e significativa da água existente em baixo da terra.
Dada a sua natureza e o alto custo, esta tecnologia é pouco utilizada em nossa região, preferindo‐
se o emprego de outras alternativas de obtenção de água.
O poço amazonas é uma construção consiste em “poços de grandes diâmetros (1 metro
ou mais), escavados manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de concreto. Captam o lençol
freático e possuem geralmente profundidades na ordem de até 20 metros” (CIRILO et al, s/d).
Trata‐se de uma tecnologia empregada em regiões que possuem lençóis freáticos não tão
fundos, sendo cavados geralmente no leito de rios não perenes.

CONCLUSÃO
A partir deste trabalho, pudemos perceber a importância de técnicas adequadas de
captação e uso da água não apenas no Seridó, mas em todo o Semiárido brasileiro. Caracterizado
como uma região onde os índices pluviométricos são baixos, o Semiárido constitui‐se enquanto
um espaço onde o “X” da questão da água diz respeito mais efetivamente ao seu manejo.
Historicamente, em face de grandes secas que assolaram a região desde o século XIX,
buscou‐se estratégias de “combate” a esta característica natural. Todavia, em face do fracasso
destas estratégias, passou‐se a um outro paradigma, embasado não no “combate”, mas na
“convivência”. Deste, pode‐se perceber que é possível viver bem no Semiárido, ao passo em que
lancemos mão de tecnologias sociais para captação e manejo adequado da água, este elemento
essencial para a vida, não apenas no Semiárido, mas em todo o Planeta.
Cabe, aqui, destacarmos a importância do papel a ser desempenhado pelos governos –
através de políticas públicas – no sentido de promoverem uma estrutura capaz de suprir as
necessidades hídricas da região semiárida, a fim de satisfazer o abastecimento d’água para as
suas populações. Estas ações devem ser pautadas na construção de um caminho sustentável, que
preserve a capacidade de produção, uso da água e melhoria da qualidade de vida das pessoas. O
papel dos governos não se dá apenas na construção de açudes e/ou barragens, mas deve ir além
disto, garantindo o uso social da água potável para cozinhar e beber. Significativa é a ação do
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Programa 1 Milhão de Cisternas ‐ P1MC. Este programa, desenvolvido pela ASA, tem sido
marcado por ações práticas que trazem benefícios para os moradores da região do Semiárido
brasileiro, para que tenham acesso à água de qualidade e gratuitamente. O P1MC constitui‐se
enquanto um grande impulso e uma estratégia de convivência com o Semiárido de extrema
importância para grande parte do povo nordestino, elevando a sua autoestima e alimentando a
esperança para manter‐se no lugar de origem, com sua família e com uma vida digna. As
cisternas representam, neste sentido, um símbolo da convivência possível do sertanejo com o
Sertão, ou, do nordestino com o Semiárido.
A partir de nossa pesquisa, pudemos constatar a viabilidade não apenas técnica, mas
também social das tecnologias sociais que ora são utilizadas nesta região. Aqui, destacamos
aquelas que são utilizadas pela ASA, cujos resultados de uso tem mostrado que, de fato, é
possível conviver com a seca no Semiárido.
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RESUMO
Este trabalho é resultado de um estudo cujo objetivo
principal foi problematizar as relações possíveis do
Gênero Feminino com a Agroecologia, no contexto das
duas principais instituições promotoras da ciência
agroecológica no Brasil: a Articulação Nacional de
Agroecologia ‐ ANA e a Associação Brasileira de
Agroecologia ‐ ABA. Metodologicamente, realizamos
uma pesquisa bibliográfica na qual fizemos,
respectivamente, a leitura, análise e interpretação dos
textos elencados, a fim de respondermos à problemática
suscitada. Com a realização deste trabalho, observamos
o seguinte: a) a Agroecologia é uma ciência que se
constitui a partir de pressupostos teóricos e práticos; b)

as mulheres desempenham um papel determinante na
promoção da Agroecologia, seja em seus aspectos
teóricos, seja nos seus aspectos práticos; c) Tanto a ANA
quanto a ABA buscam dar visibilidade ao protagonismo
da Mulher; e d) Mesmo em face das já expressivas
conquistas femininas, ainda faz‐se necessárias medidas
para que o papel das mulheres não seja relegado ao
segundo plano, mas posto cada vez mais em evidência
no âmbito da Agroecologia. Nisto, vislumbramos a
possibilidade de uma maior valorização da Mulher
enquanto agente promotora da Agroecologia neste país,
num movimento que atende à agenda do Feminismo e
da
produção
agroecológica.

PALAVRAS‐CHAVE: Mulheres, Agroecologia, ANA, ABA, protagonismo feminino.

WOMEN, INSTITUTIONS AND AGROECOLOGIA: A NECESSARY CONNECTION
ABSTRACT
This paper is the result of a study whose primary
objective was to discuss the possible relationships
Gender Female with Agroecology in the context of two
major institutions promoting science of agroecology in
Brazil : the Articulação Nacional de Agroecologia ‐ ANA
and Associação Brasileira de Agroecologia ‐ ABA .
Methodologically , we conducted a literature search in
which we did , respectively , reading , analysis and
interpretation of texts listed in order to respond to the
issues raised . With this work , we observed the
following : a) Agroecology is a science that is from
theoretical and practical assumptions ; b ) women play a

key role in promoting Agroecology , whether in its
theoretical aspects , whether in its practical aspects ; c )
Both the ANA as the ABA seek to give visibility to the
role of the woman ; d) Even in the face of already
expressive female conquests , it is still necessary
measures to ensure that women's role is not relegated
to the background, but put increasingly in evidence
under Agroecology . Herein , we glimpse the possibility
of a greater appreciation of the woman as a promoter
agent Agroecology in this country , a move that caters to
the Feminism and ecological production schedule.

KEY‐WORDS: Women, Agroecology, ANA, ABA, feminine role.
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MULHERES, INSTITUIÇÕES E A AGROECOLOGIA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA

INTRODUÇÃO
Falar da Agroecologia é falar – também – das relações de gênero que permeiam não
apenas esta Ciência, mas também a sociedade e a vida humana. Falar da Agroecologia e das
relações de gênero é – também – falar de duas instituições que, ao longo dos últimos anos, têm
atuado na promoção da Agroecologia e dado um tratamento especial às relações de gênero no
contexto desta Ciência em ascensão.
A primeira destas instituições é a Articulação Nacional de Agroecologia – ANA, cujos
objetivos são “favorecer a ampliação e a intensificação dos fluxos de informações e intercâmbio
entre as experiências concretas e as dinâmicas coletivas de inovação agroecológica e de
desenvolvimento local, integrando o esforço coletivo dos movimentos sociais e das redes locais e
regionais” (ANA, s/d, s/p), bem como “fortalecer a capacidade do movimento agroecológico para
sistematizar e refletir suas próprias experiências, de forma a extrair e socializar seus
ensinamentos, bem como construir propostas de políticas públicas fomentadoras da expansão
sócia e geográfica da agroecologia” (Idem).
A Associação Brasileira de Agroecologia – ABA “reúne profissionais e estudantes das mais
diversas áreas do conhecimento. Desde a sua criação (...) vem realizando e apoiando ações
dedicadas à construção do conhecimento agroecológico” (ABA, s/d, s/p). Entendendo a
Agroecologia “como um enfoque científico, teórico, prático e metodológico, com base em
diversas áreas do conhecimento, que se propõe a estudar processos de desenvolvimento sob
uma perspectiva ecológica e sociocultural e, a partir de um enfoque sistêmico – adotando o
agroecossistema como unidade de análise – apoiar a transição dos modelos convencionais de
agricultura e de desenvolvimento rural para estilos de agricultura e de desenvolvimento
sustentável” (ABA, s/d, s/p), a ABA “também participa de importantes espaços de debate público
com a Articulação Nacional de Agroecologia – ANA” (Idem).
Estas são, pois, duas instituições que estão caminhando juntas na construção da
Agroecologia e, como veremos, empenha‐se em trazer para as discussões as questões
relacionadas ao Gênero.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para este trabalho, a metodologia empregada foi a da pesquisa bibliográfica, cuja fonte
principal foram os sites das instituições, além de textos de revistas especializadas no tema
elencado, todos eles alocados na internet. Feita a pesquisa, passou‐se à análise textual da qual
resultou não apenas uma revisão da literatura, mas nossas inferências e considerações acerca
das informações elencadas.
No que diz respeito aos materiais utilizados na pesquisa, temos: a) computador com
acesso à internet; b) impressora, utilizada na impressão dos textos; c) papel; e d) caneta.
Ademais, não se fez necessários usos de quaisquer outros materiais, dada a natureza
predominantemente bibliográfica do trabalho.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Articulação Nacional de Agroecologia – ANA foi criada em 2002, durante o I Encontro
Nacional de Agroecologia, realizado em agosto na cidade do Rio de Janeiro. Tendo sido o
resultado do acúmulo das várias experiências em Agroecologia no país, o I ENA reuniu cerca de
1.200 pessoas e serviu como divulgador daquelas experiências.
Do evento, nasceu uma “Carta Pública” que criou uma “Articulação Nacional de
Agroecologia”, cujo pilar foi a “unidade na diversidade”, na medida em que “o papel da ANA não
é o de formular e executar estratégias de forma centralizada, nem o de substituir, se sobrepor,
coordenar ou interferir na autonomia das diferentes redes e organizações” (ANA, [2013], s/p).
Nestes termos, “a existência da ANA se exprime e se justifica pela necessidade de interação e
mútua fecundação entre essas redes e organizações para que, juntas, possam construir
crescentes capacidades de influência nos rumos do desenvolvimento rural no Brasil” (Idem). A
integração, portanto, com as outras redes agroecológicas, conforme nos informa o trecho acima
elencado, começou a ser realizada em 2003.
Já em 2006, realizou‐se, na cidade de Recife, o II ENA, e contou com a participação de
1.731 pessoas, das quais 46% eram mulheres (Idem). Sobre estes números, destacamos o
seguinte: a região Nordeste contou com a participação de 326 mulheres, o que representou um
total de 41,11% das presentes; Deste total de nordestinas, 25,85% eram paraibanas, ou seja, 83
mulheres entre agricultoras (41) e técnicas (42) (ANA, s/d, s/p).
A atuação feminina – no âmbito da ANA – também foi significativa na elaboração das
“Propostas da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA para a ‘Política Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica’”, lançada em abril de 2012, por ocasião do iminente
lançamento do Decreto Presidencial que iria instituir a Política Nacional de Agroecologia e de
Produção Orgânica (ANA, 2012, p. 2).
O documento elaborado naquela ocasião reuniu um conjunto de propostas que, por seu
turno, haviam sido resultado de cinco seminários regionais – realizados em cada uma das cinco
regiões do país – e de um seminário nacional, tendo contado com aproximadamente 300
pessoas, entre “representantes de movimentos sociais, organizações da sociedade civil e redes
regionais e/ou estaduais, assim como profissionais vinculados à universidades e órgãos
governamentais de pesquisa e extensão” (Idem). Das 133 organizações participantes, destaque é
dado para o “Movimento de Mulheres Camponesas – MMC”, o “Grupo de Mulheres da Galiléia –
MA”, a “Associação Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio – ASMUBIP”
(Idem, p. 15 – 16), entre outras.
Tendo contado com expressiva participação feminina, a ANA preconizou como uma das
premissas norteadoras da Política Nacional de Agroecologia e de Produção Orgânica – PNAPO o
seguinte: “A PNAPO deverá incorporar a perspectiva da promoção da autonomia feminina e
protagonismo das mulheres agricultoras e dos jovens rurais, contribuindo para a superação das
desigualdades de gênero e de geração nos planos sociocultural, político e econômico” (Idem, p.
3).
Se uma das premissas do PNAPO, segundo a ANA, seria promover a autonomia das
mulheres agricultoras, a Diretriz VI, a ser seguida pelo PNAPO propunha “reconhecer e valorizar o

protagonismo das mulheres na produção de alimentos saudáveis e agroecológicos, fornecendo
sua autonomia econômica e política” (Idem, p. 9). Isto a ser feito a partir de objetivos específicos
e ações prioritárias – também chamadas de “instrumentos” – de modo a garantir todo o
reconhecimento e autonomia necessária das mulheres agricultoras.
Fundada em 2004, na cidade de Porto Alegre – RS, a Associação Brasileira de
Agroecologia ‐ ABA tem atuado no seguinte: a) apoiar e organizar eventos de socialização de
conhecimentos; b) estimular a participação de profissionais que se dedicam ao enfoque
agroecológico; c) manter publicações para a divulgação científica e técnica; d) dialogar com a
sociedade para despertar o interesse por questões de caráter socioambiental; e) analisar e
propor políticas públicas coerentes com os desafios contemporâneos; e f) defender a proteção da
biodiversidade como condição indispensável para o alcance de agroecossistemas sustentáveis
(ABA, [2008], s/p).
Tendo sido criada no contexto do II Congresso Brasileiro de Agroecologia/V Seminário
Internacional sobre Agroecologia/VI Seminário Estadual sobre Agroecologia, a ABA iniciou, em
2006, a editoração e publicação da Revista Brasileira de Agroecologia, cuja finalidade é “divulgar
trabalhos acadêmicos em Agroecologia e em áreas afins” (Idem). Também há, na instituição,
quatro Grupos de Trabalho – GTs que atuam permanentemente nos temas a eles associados.
Estes GTs são: a) GT de Educação em Agroecologia; b) GT de Gênero; c) GT de Agrotôxicos e
Transgênicos; e d) GT da Construção do Conhecimento (Idem). Além disto, a ABA é a responsável
pela promoção e organização do Congresso Brasileiro de Agroecologia e pela promoção de
outros eventos regionais e locais.
Além do já citado GT de Gênero, a relação entre a Associação Brasileira de Agroecologia e
a mulher enquanto gênero teve um novo capítulo em 2013, com a eleição de Irene Cardoso para
a presidência da instituição. Tendo sido eleita por aclamação em 27 de novembro de 2013 – na
ocasião da Assembleia Geral, realizada durante o VIII Congresso Brasileiro de Agroecologia – a
professora do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa – UFV afirmou que
tratará de questões importantes, tal como a formação do agrecólogo (ABA, 2013, s/p). No que
tange às questões de gênero, uma das medidas foi a retomada do GT de Gênero, no contexto da
ABA, já que este encontrava‐se “desativado”.
Sobre isto, Letícia Jalil declarou o seguinte:
Queremos acabar com a invisibilidade das pesquisas, a sistematização do conhecimento
a partir das mulheres. Ficou um vazio com a saída de Emma Siliprandi e há a necessidade
de incorporar a discussão sobre esse olhar de gênero das mulheres e do feminismo.
Poucos trabalhos são apresentados nessa temática. Então fizemos uma oficina com mais
de 50 mulheres no CBA e construímos a proposta de retomar esse GT. Sem feminismo
não há agroecologia (ABA, 2013, s/p).

A fala acima citada atesta para uma questão importante: a inexpressividade dos estudos
sobre a relação entre a Agroecologia e o Gênero. A fala de Letícia Jalil dar‐se no contexto do VIII
CBA – realizado em 2013 ‐ e cita Emma Siliprandi como uma importante personagem dos estudos
de Gênero e Agroecologia. Emma Siliprandi – cuja formação vai da Agronomia (Graduação/UFRS),
passa pela Sociologia Rural (Mestrado/UFPB) e chega ao Desenvolvimento Sustentável
(Doutorado/UnB) – tem como área de atuação o seguinte: a) Agricultura; b) Alimentação; c)
Agroecologia; d) Gênero; e) Segurança Alimentar; e f) Políticas Públicas. Todos estes temas tendo
como fio condutor a ênfase na organização de mulheres rurais (SILIPRANDI, 2013).

Letícia Jalil destaca a importância de Siliprandi no trabalho com a agricultura e o gênero,
na medida em que a atuação desta pesquisadora dar‐se, atualmente, no âmbito da ONU, quando
da sua apresentação do painel intitulado “O empoderamento das mulheres rurais e seu papel na
erradicação da pobreza e da fome”, durante a 55ª Sessão da Comissão sobre o Status das
Mulheres, realizada entre 22 de fevereiro e 4 de março deste ano, em Nova York (SUGIMOTO,
2014). Na ocasião, a pesquisadora tratou do significativo papel da mulher como
agricultora/produtora rural no Brasil, papel este que não é reconhecido seja pela academia, seja
pelas políticas públicas na área. Apesar dos atuais programas de alimentação – tal como o PAA, o
PNAE – serem um passo importante, segundo a pesquisadora, ainda precisam incluir as mulheres
(Idem).
Retomando às questões relacionadas ao Gênero e à Agroecologia, estas já haviam sido
colocadas em 2009 pela própria Emma, quando – juntamente com outras autoras – discutiu, no
texto “Mulheres no Congresso Brasileiro de Agroecologia” (AGUIAR; SILIPRANDI; PACHECO,
2009), o importante papel da mulher na prática agroecológica, em detrimento de uma
inexpressividade deste Gênero no contexto acadêmico.
A fala daquelas autoras referia‐se ao VI Congresso Brasileiro de Agroecologia, que ocorreu
em 2009 e na cidade de Curitiba. Destacando o papel das mulheres agricultoras como
importantes agentes problematizadoras – na medida em que fazem uma leitura diferenciada da
realidade e propõem novas alternativas – as autoras supracitadas atestavam para o machismo
que ainda predomina no contexto da academia. Sobre a atuação da mulher, dizem ser
determinante, “principalmente na conservação da agrobiodiversidade, no resgate das sementes
e na segurança e soberania alimentar” (AGUIAR; SILIPRANDI; PACHECO, 2009, p. 46), daí uma
necessidade de maior autonomia e liberdade das/para as mulheres – tanto as agricultoras quanto
as pesquisadoras – para atuarem na produção, comercialização, e realização dos estudos sobre a
Agroecologia.
Ainda naquele evento – ocorrido em 2009 ‐ estas autoras diziam ser aquele um momento
ímpar, na medida em que “(...) foram raras as vezes que o tema das relações de gênero foi
incorporado às atividades centrais dos Congressos Brasileiros de Agroecologia. Nesse sentido,
esses momentos revelam um avanço significativo desse último evento, muito embora apenas
quinze mulheres tenham sido convidadas a participar como palestrantes ou como facilitadoras
(...)” (Idem, p. 48).
Naquele contexto, portanto, o CBA – sob auspícios da ABA – se colocava como um
importante espaço para tratar da relação necessária entre Gênero e Agroecologia. Todavia, se
considerarmos a fala acima citada, em que as autoras tratavam do espaço dado às mulheres com
a fala da atual presidente da instituição, veremos que houve um retrocesso na integração entre
Gênero e a Agroecologia no contexto da ABA. Como já explicitamos, Letícia Jalil falava da
necessidade da retomada do GT de Gênero pela nova gestão (2014/2015) da ABA, o que revela
que as mulheres ainda precisam garantir o seu espaço no seio daquela instituição.

CONCLUSÃO
Diante das discussões acima empreendidas, consideramos necessária atenção à relação
entre o Gênero Feminino e a Agroecologia, visto que apesar do significativo papel das mulheres
no âmbito desta Ciência – tanto como saber quanto como prática – estas sujeitas ainda são
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postas em segundo plano, seja no seio de instituições como a ABA e a ANA, seja na academia,
seja em termos de políticas públicas.
Faz‐se necessária uma ação continuada que preconize a participação equitativa da mulher
em todas as ações relacionadas às instituições que tratam da Agroecologia no Brasil, tal como a
Articulação Nacional de Agroecologia – ANA e a Associação Brasileira de Agroecologia – ABA. Se o
Gênero Feminino está na base da Agroecologia – seja produzindo saberes práticos, seja
pesquisando e publicando os resultados de seus trabalhos – este Gênero precisa, também, ser
(re)conhecido como partícipe determinante em todas as outras instâncias da Ciência
Agroecológica.
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RESUMO
Nosso estudo abraça o argumento – já legitimado pela
Escola de Frankfurt – da necessidade que a indústria
tem de criar seu padrão de “normalidade” para a
cultura, apostando em sua criatividade ideológica. O
texto parte disso, portanto, para sugerir que, quando
uma propaganda vincula um objeto de consumo a uma
imagem sensual, está criando uma conexão que, longe
de ser ilógica, possui uma racionalidade própria a ser
inculcada e que serve maravilhosamente bem às
demandas do mercado que, por sua vez, precisa vender
a qualquer custo, para expandir sua produtividade.
Sendo assim, se os mercados precisam vender
compulsivamente, precisam da mídia para promover

apelos para um novo imaginário estético. Com isso, para
se aproximar do novo, o indivíduo não deve ter pudor,
não deve prender‐se a qualquer senso pretensamente
ético que exija reflexão antes de uma aquisição. A
temática que permeia o problema dessa pesquisa tange
a possível e necessária análise‐crítica sobre as razões de
interesse e dependência que estão na base dos serviços
prestados pela mídia à indústria do consumo, atentando
para o estranho(?) detalhe de que, nas últimas duas
décadas, vimos uma aumento cada vez mais célere e
significativo de um certo “apelo pornográfico” nos mais
variados veículos de comunicação de massa.

PALAVRAS‐CHAVE: Consumo. Globalismo. Mídia. Pornografia. Publicidade.

MEDIA INDUSTRY AND CONSUMPTION ERA OF GLOBALISM: SOCIO‐CULTURAL IMPLICATIONS OF
ADVERTISING IN PORN PRODUCTION MERCHANT OF SUBJECT‐(IA) AND THE NEW FLEX RELATIONS

ABSTRACT
Our study embraces the argument ‐ now legitimized by
the Frankfurt School ‐ the need that the industry has to
create its default of "normality " for culture , focusing on
their ideological creativity. This text part of it, therefore,
to suggest that when an advertisement binds an object
of consumption has a sexy image, creating a connection
that is far from being illogical, has its own rationality to
be inculcated and serves beautifully to market demands
that in turn, need to sell at any cost, to expand their
productivity. Thus, if the markets need to sell
compulsively need the media to promote calls for a new
aesthetic imagination. In this, the new approach to the

individual should not be ashamed, should not attach
themselves to any alleged ethical sense that requires
thought before an acquisition. The theme that
permeates the problem with respect to this research
possible and necessary and critical analysis on the
reasons of interest and dependence that are the basis of
the services provided by the media to the consumer
industry, noting the strange(?) Detail that in the past
two decades, we have seen an increasingly rapid and
significant increase in a certain "pornographic appeal" in
various vehicles of mass communication .

KEY‐WORDS: Consumption. Globalism. Media. Pornography. Advertising.
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MÍDIA E INDÚSTRIA DO CONSUMO NA ERA DO GLOBALISMO: IMPLICAÇÕES SÓCIOCULTURAIS DA
PORNOGRAFIA PUBLICITÁRIA NA PRODUÇÃO DO SUJEITO‐MERCADOR(IA) E DAS NOVAS RELAÇÕES FLEX

INTRODUÇÃO
A temática que permeia o problema da pesquisa aqui proposta tange a possível e
necessária análise‐crítica sobre as razões de interesse e dependência que estão na base dos
serviços prestados pela mídia à indústria do consumo, atentando para o estranho(?) detalhe de
que, nas últimas duas décadas, vimos uma aumento cada vez mais célere e significativo de um
certo “apelo pornográfico” nos mais variados veículos de comunicação de massa.
Não é estranho ligarmos a televisão e sermos surpreendidos por uma propaganda
comercial qualquer, que, para tornar públicas as possíveis delícias de um marca de cerveja, faz
uso de imagens sensuais, expondo, por exemplo, belos seios e/ou nádegas femininas? Na
verdade, a estranheza aqui parece residir não apenas no questionamento sobre a necessidade do
cruzamento dessas informações “aparentemente” tão desconexas, por partirem do que
“normalmente” trafega no público, como é o caso da cerveja, e no privado (na intimidade), como
no tocante ao corpo feminino. Antes do estranhamento nos elementos público‐privado, a
estranheza se dá pela própria distância dos dois temas “cerveja e mulher”, não fosse a
aproximação dada pela própria indústria cultural. Essa análise já está legitimada pela Escola de
Frankfurt, que pontuou a necessidade que a indústria tem de criar seu padrão de “normalidade”
para a cultura, apostando em sua criatividade ideológica (Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 1990).
Partimos disso, portanto, para sugerir que, quando uma temática de propaganda – como
a que sugerimos no exemplo acima – vincula um objeto de consumo a uma imagem sensual, está
criando uma conexão que, longe de ser ilógica, possui uma racionalidade própria a ser inculcada
e que serve maravilhosamente bem às demandas do mercado que, por sua vez, precisa vender a
qualquer custo, para ampliar sua produtividade. Sendo assim, se os mercados precisam vender
compulsivamente, precisam da mídia para promover apelos para um novo imaginário estético,
no qual para se aproximar do novo, o indivíduo não deve ter pudor, não deve prender‐se a
qualquer senso pretensamente ético que exija reflexão antes de uma aquisição. A esse propósito,
a função da indústria publicitária que emerge na segunda metade do século XIX se tornará um
canal privilegiado do discurso burguês em favor da consolidação do consumo, que, por sua vez,
será vista como condição sine qua non da civilidade burguesa, transfigurando o consumo em um
valor moral legitimado (RETONDAR, 2003, p. 59).
Em outras palavras, é tácito que informações pornográficas produzidas pela mídia (como
em músicas e novelas, por exemplo) servem para massificar as consciências (cf. ADORNO;
HORKHEIMER, 1990) em função da economia, adaptando‐as à crença acerca da naturalidade do
sensual, do prazer sem pudor (derrubando de vez algumas barreiras culturais históricas). Ora,
para comprar algo, o consumidor precisa ser seduzido, para que possa adquirir o objeto, mesmo
que não possua condições financeiras imediatas para isso. A crença da indústria do consumo que
justifica seu alto investimento nas propagandas midiáticas é a de que, quanto mais afeito à ideia
de responder aos ditames do desejo quando for atiçado pela sedução do objeto exterior (seja ele
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um sujeito ou um objeto), mais o consumidor estará suscetível a se entregar aos encantos do
consumo.
Em suma, as propagandas pornográficas normalizam e normatizam comportamentos
abertos ao sensual, que, por sua vez, é condição sine qua non para o consumismo. Eis o recorte
epistemológico que cremos poder desvelar as reais motivações escondidas por trás dos
noticiários, das propagandas comerciais, das novelas televisivas, das músicas, dentre outros.
Pensando, pois, esses cenários sociais, buscaremos compreender as estratégias sistêmicas que
derivam da relação entre mídia e indústria do consumo, para que possamos finalmente analisar
criticamente as consequências de tudo isso no contexto da produção do ideal de sujeito
mercador(ia) e das novas relações flex, seja no campo do (inter)pessoal ou do impessoal.
Quando analisamos as consequências acima citadas, fica mais claro o duplo sentido do
termo “mercador(ia)” e a ênfase no termo “flex”. Segundo Bauman, na realidade
contemporânea, nada escapa das garras do capitalismo, cuja lógica econômica figura fortemente
no entremeio das diversas formas de relações sociais. No livro Amor líquido, ele afirma que até
mesmo as relações interpessoais sofrem com os critérios de valor típicos do jogo mercantil do
capitalismo, relações forçadas a acompanhar o ritmo do mundo fluido, desregulamentado e
individualizado sob a égide da mudança difusa e célere (cf. BAUMAN, 2000, p. 139).
Pessoas são vistas como mercadorias, ameaçadas constantemente pela exigência de
permanecerem novas e viçosas, ao preço de serem descartadas. Isso nos desvela a realidade de
que cada pessoa‐mercadoria possui uma expectativa de vida baseada no tempo de utilidade
movida pela pragmática da esfera produtiva (cf. BAUMAN, 2007, p. 17). Quem não produz prazer
constante ao outro não vinga no mercado da vida. Em todos os níveis de relações, emerge,
portanto, a ideia de que “manter as coisas por longo tempo, além de seu prazo de ‘descarte’ e
além do momento em que seus ‘substitutos novos e aperfeiçoados’ estiverem em oferta é, ao
contrário”, alerta Bauman, “sintoma de privação”, o que nos faz a concluir, segundo ele, que “a
durabilidade perde sua atração e passa de um recurso a um risco” (BAUMAN, 2001, p. 146).
Em resumo, na era do globalismo, o ideal de felicidade depende – principalmente nesse
século XXI – da submissão à lógica dos mercados da produção e do consumo, que, por sua vez,
reduzem sonhos a negócios, sujeitos a objetos, condicionando cada indivíduo à simultânea
condição de ser mercador e mercadoria, que pode comprar (e usar) e ser comprado (e usado), a
tratar a vida sob a ótica do utilitarismo, a conviver com os outros por mera conveniência,
preservando‐se no hedonismo1. Isso nos leva diretamente às razões pelas quais chamamos as
relações atuais de relações flex. Vamos a dois exemplos explicativos.
Quanto ao boom das redes sociais, podemos notar a sugestiva desproporção entre a
quantidade e a qualidade das relações virtuais, no tocante ao ideal (e ao nível) de
comprometimento com o outro. Outro exemplo está no advento da experiência do “ficar”, tão
comum no vocabulário vivencial dos adolescentes. As razões que levam esses fatos sociais a
justificarem o uso do termo flex está no apelo ideológico acerca da necessidade de não se apegar
1

Esta leitura encontra respaldo na reflexão já razoavelmente amadurecida presente nas obras de Zygmunt Bauman
e Gilles Lipovetsky (2007), que nos oferecerão um interessante escopo teórico para a discussão do paradigma da
felicidade emergente a partir do último quartel do século XX d.C.
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aos objetos com que se entra em contato, em nome do prazer. E aí também se incluem os
sujeitos. Seguindo o último exemplo, vemos que os jovens são alvos paradigmáticos da
predileção publicitária da mídia, pois pela comum imaturidade e abertura a novas experiências,
ficam vulneráveis à condição de reprodutores fieis de ideias fundamentais para a indústria do
consumo, como a apologia anti‐fidelidade; afinal, ela promove o elogio do novo como o bom e
belo, já que em nossa cultura, os indivíduos têm que aprender desde cedo a não possuírem
relações leais e duráveis, porque como já expusemos acima, segundo Bauman, eles são como as
mercadorias, que, se envelhecidas, “perdem a utilidade (e, portanto o viço, a atração, o poder de
sedução e o valor)” (BAUMAN, 2007, p. 17).
Por trás de uma propaganda publicitária se arraiga a lógica da construção de sentidos
conforme as demandas do consumo, que, por sua vez, visa naturalizar o que é convencionado (cf.
RUFINO, 2008, p. 147), maquiando os verdadeiros interesses que estruturam o discurso.
Diante de uma época marcada pelo que Deleuze e Guattari chamaram de metamorfoses
do capitalismo, na qual se tenta articular um maior acesso dos indivíduos aos bens de consumo
(mesmo que isso não signifique, na prática, um aumento real do poder aquisitivo das pessoas) e
o aumento da felicidade coletiva, frente ao sistema econômico vigente, uma lógica subitamente
nos assalta: quanto mais rica se torna uma sociedade, maior seu consumo e as necessidades
criadas (nas pessoas) para o consumo cada vez maior, promovendo um esforço ideológico de
construir um imaginário cultural de que consumir sem reservas é algo normal, natural, e não um
mero construto social. O consumismo mercantilizou nossas necessidades materiais (cf.
SCORSOLINI‐COMIN, 2009, p. 203), burlando quaisquer perspectivas de esgotamento do
capitalismo, o que, segundo Karl Marx, era o seu caminho inevitável, por ser promotora de
desigualdades e, portanto, de infelicidade geral.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia do presente estudo se modula em pesquisas bibliográficas, referenciadas
abaixo. Buscamos entender as causas e as consequências da relação entre mídia e indústria do
consumo. De posse dessa compreensão, podemos desvelar os mecanismos de funcionamento e
as consequências dos problemas que anunciamos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Buscamos entender as causas e as consequências da relação entre mídia e indústria do
consumo, tangendo a questão da relação entre as propagandas publicitárias e o apelo ao
sensualismo pornográfico, como instância alienante. De posse dessa compreensão, podemos
avançar sobre as formas de manifestação dessa “parceria”, principalmente no tocante à
constante utilização de pornografias em propagandas anunciadas em diversos cenários de
informação. Buscamos entender os efeitos de tudo isso no campo da produção das
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

subjetividades, num contexto no qual tudo é colocado sob o crivo mercadológico, inclusive os
indivíduos, identificados como sujeito e/ou objetos (a depender das exigências das relações em
que se inserem). A propósito, discutir a condição flex das relações é fundamental para entender
as engrenagens de uma cultura que exige adaptação de tudo às regras do mercado da produção
e do consumo, inclusive a própria indústria da informação, que adapta seus serviços aos mandos
e desmandos das necessidades mercadológicas que indicamos.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo a
realização de uma análise do serviço prestado pelo
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas(CAPS‐
AD) localizado no município interiorano de Lagarto,
situado na região Centro‐Sul de Sergipe.
Através de entrevistas abertas a funcionários e
fechadas para um grupo seleto de vinte pessoas
viventes do Centro da cidade sergipana, acompanhado
de consultas à Secretaria Municipal de Lagarto‐SE foi‐se
possível verificar falhas, bem como a conformidade do
serviço com a portaria GM 336 – 2002, do Ministério da
Saúde, que regulamenta o funcionamento dos Centros

de Atenção Psicossocial. O trabalho foi desenvolvido no
primeiro semestre de 2013 e a interpretação de seus
dados sugere uma dificuldade de entrada no mercado
de trabalho para usuários e ex‐usuários de drogas em
Lagarto, além de uma divulgação razoavelmente eficaz
do serviço na cidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Drogas, CAPS, Saúde, Serviço, Sociedade

ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THE SERVICES PROVIDED BY THE CENTER FOR
PSYCHOSOCIAL CARE FOR TREATMENT OF USERS OF ALCOHOL AND OTHER DRUGS IN THE CITY
OF LAGARTO‐SE
ABSTRACT
This present aim was to analyze the service
provided by the Center for Psychosocial Care for
Treatment of Users of Alcohol and Other Drugs in the
City of Lagarto, which is located at the South‐Central
Region of the State of Sergipe, Brazil. By open
interviews with the Center’s staff and a group of twenty
people who live downtown in the city, followed by
consultations at the Municipal Secretary of Lagarto’s

City, it was possible analyzing fails and the service
compliance to the ordinance GM 336 – 2002, of the
Brazilian Ministry of Health, which one regulates the
Centers for Psychosocial Care’s functioning. The search
was developed on the first semester of 2013 and its
data interpretation suggests a difficulty to the addicted
and ex‐addicted ones getting a job, beyond a
reasonable effective divulgation in the city.

KEY‐WORDS: Drugs, CAPS, Health, Social Service, Society
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ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E DROGAS/CAPS‐AD NO MUNICÍPIO DE LAGARTO‐SE
INTRODUÇÃO
Segundo dados do último relatório das Nações Unidas do ano de 2012, o consumo de
algumas drogas – a citar cocaína e maconha – e consequentemente seus tráficos vem
aumentando de forma alarmante no Brasil. A consequência desses dados são cidadãos excluídos
socialmente que necessitam de oportunidades e tratamentos para abandonarem os
entorpecentes, além de uma reinserção digna na sociedade. Os Centros de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas (CAPS‐AD) são medidas do Ministério da Saúde que oferecem atendimento a
essas pessoas, através de acompanhamentos clínicos e de projetos de inclusão social.
Como programa subordinado às Secretarias de Saúde, o CAPS‐AD está sujeito às
regulamentações desta entidade de modo que cumpra as tarefas a ele imbuídas. Com o objetivo
de avaliar o serviço prestado pelo CAPS no município de Lagarto, situado na região Centro‐Sul do
estado de Sergipe, foi feito um estudo específico sobre as normas de funcionamento e critérios
estabelecidos pela Secretaria Nacional de Saúde, uma análise do funcionamento da organização
e entrevistas com funcionários e o Diretor Geral do CAPS em Lagarto‐SE.
MATERIAIS E MÉTODOS
A princípio foram levantadas as bibliografias disponibilizadas pelo site do Sistema Único
de Saúde, incluindo a Portaria GM 336‐2002, que normatizam o funcionamento dos Centros de
Atenção Psicossocial. Em posse das normas, realizaram‐se visitas ao estabelecimento para
verificar a conformidade do serviço, através de entrevistas abertas com o corpo de funcionários e
o diretor geral do programa CAPS em Lagarto. Fizeram‐se ainda consultas à Secretaria Municipal
de Saúde de Lagarto‐ SE que cedeu os dados do corpo de funcionários, número/frequência diária
dos usuários do serviço e a planta baixa da construção‐sede do Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas. Por conseguinte, a fim de avaliar a divulgação do serviço social na cidade, foram
feitas entrevistas fechadas com vinte pessoas do centro de Lagarto‐SE, distribuídas em sexos e
faixas de idade diferentes. Todas estas pessoas são consideradas informalmente como
“populares” ‐ pessoas possuidoras de um conhecimento de vida na cidade amplo, estando
portanto mais propensas a terem visto divulgações, facilitando a análise de eficiência dos meios
de que o CAPS‐AD se utiliza para tornar‐se conhecido ‐. Após o encerramento das entrevistas, a
ciência dos cidadão foi dividida em negativa (com relação aos entrevistados que não sabem da
existência do serviço), parcialmente positiva (relacionada aos entrevistados que sabem a
existência, mas não entendem a sua utilidade) e positiva (relacionada aos entrevistados não só
cientes da existência do serviço, mas também de sua utilidade para a reinserção no meio social
de ex‐usuários de drogas).
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O CAPS‐AD situado no município de Lagarto possui uma área de 302, 37 m², dividida em
sete salas destinadas aos funcionários para atendimento dos pacientes, espaços para lazer e por
agora apenas um banheiro – conforme nota‐se pela planta baixa do estabelecimento, mostrada
na figura 1). Além disso, comporta uma frequência diária de 35 pessoas, tornando‐se assim
adequado quanto ao espaço e pela definição da portaria GM 336‐2002 que prescreve a obrigação
de existência de uma unidade do CAPS especializada em álcool e drogas em municípios com
população acima de 70 000 habitantes. Porém, quanto a estrutura do espaço vê‐se algumas
deficiências: portas e parte das mobílias são velhas.

Figura 1. Planta Baixa do estabelecimento‐sede do CAPS‐AD, em Lagarto‐SE.

Conforme as normas, o CAPS‐AD de fato ministra oficinas aos seus assistidos (Ver figura
2.) e palestras em instituições, escolares ou não, além de atividades comunitárias como a
“Carroceata” ‐ evento tradicional junino em que se realiza um desfile de carroças customizadas.
(Ver figura 3.)
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Figura 2. Material confeccionado pelos assistidos do CAPS‐AD, em Lagarto‐SE, após oficina de
artesanato.

Figura 3. Carroceata elaborada pelos assistidos do CAPS‐AD, em Lagarto‐SE.
Este Centro de Atenção Psicossocial, de acordo com seu Diretor Geral, Marcelo Franco,
encontra dificuldades para inserção de ex‐usuários no mercado de trabalho, pois a classe
empresarial do município não detém interesse em contratá‐los. O corpo de funcionários informa
ainda que a maioria dos assistidos pelo serviço foram a este de maneira voluntária e tomaram
conhecimento por meio de pessoas próximas (família e amigos), enquanto uma outra parcela
considerável foi enviada através do Ministério Público.

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Ainda de acordo com a portaria GM 336‐2002, o CAPS‐AD por estar situado em uma
localidade com a população superior a 70 000 habitantes deve possuir uma equipe composta
por:
“[...]a ‐ 01 (um) médico psiquiatra;
b ‐ 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental;
c ‐ 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das
intercorrências clínicas;
d ‐ 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais:
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional
necessário ao projeto terapêutico;
e ‐ 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico
administrativo, técnico educacional e artesão.[...]”
Trecho da Portaria GM 336‐2002
Observa‐se que isso de fato é cumprido, pois a equipe do estabelecimento é composta
por nove profissionais com graduação ou pós‐graduação, acompanhados de mais quinze
funcionários com Ensino Médio ou formação em curso técnico (conforme tabela1.)

Função

Curso Superior

Nº de Funcionários

Psicólogo

Sim

2

Médico Clínico

Sim

1

Terapeuta Ocupacional

Sim

1

Psiquiatra

Sim

1

Educador Físico

Sim

1

Assistente Social

Sim

2

Clínico Geral

Sim

1

Vigilante Patrimonial

Não

1

Motorista

Não

1

Gerente Administrativo

Não

1

Técnico em Enfermagem

Não

2
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Outros

Não

11

Tabela 1. Quadro de Funcionários do CAPS‐AD, Lagarto‐SE.
Através das entrevistas com grupo seleto de vinte cidadãos do centro da cidade ‐ com
faixas de idade e sexo diferentes e que conhecem a cidade há ao menos dez anos ‐, inferiu‐se que
o programa possui uma divulgação razoavelmente eficaz, conforme vê‐se pelo gráfico abaixo:

Gráfico 1. Gráfico em porcentagem com os dados da entrevista realizada com cidadãos seletos do
centro da cidade de Lagarto‐SE.

Ainda por meio da entrevista foi‐se possível elaborar um segundo gráfico, relacionando os
dados das formas pelas quais os cidadãos conheceram o serviço:
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Gráfico 2. Gráfico em porcentagem com as formas pelas quais a sociedade conhece o CAPS‐AD.

CONCLUSÃO
Há uma dificuldade atual no município de Lagarto de reinserir‐se ex‐usuários de drogas na
sociedade, e isso se deduz pelo pequeno número das pessoas assistidas pelo CAPS‐AD que
conseguiram empregos, conforme o Diretor Geral do CAPS em Lagarto mencionou em entrevista.
Torna‐se, portanto, fundamental a existência de assembleias na Câmara dos Vereadores para
discussões entre a classe empresarial e o poder legislativo do município a fim de se desenvolver
convênios e, por conseguinte, oportunidades de empregos para os assistidos pelo Centro.
Em termos normativos, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Lagarto
encontra‐se adequado, já que possui um quadro de funcionários superior ao mínimo exigido pela
portaria GM 336‐2002 e é independente de qualquer estrutura hospitalar, uma vez que o
Hospital Regional de Lagarto, hospital mais próximo, está situado a cerca de 1,5 km.
Mesmo realizando‐se uma entrevista com um grupo seleto de moradores mais propensos
a saber da existência do serviço (empresários, idosos, comerciantes, etc.), percebeu‐se que uma
elevada parcela dos vinte entrevistados (40%)s não detinha conhecimento sobre o Centro e que
75% dos que detinham, o conheceram através de diálogos informais de amigos e familiares,
mostrando uma certa deficiência em sua divulgação, pois quem majoritariamente o faz acaba por
ser a própria população que deveria ser o alvo do serviço. Devem‐se, portanto, serem buscados
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por parte dos gestores deste serviço meios de divulgação mais eficazes, como a Internet, que
vem ao longo do século XXI sendo efetiva para propagandas de serviços.
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RESUMO
A sociedade passou por diversas mudanças se
comparada aos séculos passados, principalmente em
relação às mulheres. Elas conquistaram vários direitos,
porém o preconceito é uma situação pertinente. Leis em
relação à agressão sexual da classe feminina foram
criadas, mas apresentam dificuldades e obstáculos a
serem conquistados, tanto por parte do agressor quanto
da agredida, sem descartar o papel da sociedade
quando presencia uma situação da agressão citada.
Neste caso, foi feita uma pesquisa de campo, em que
um questionário foi aplicado aos alunos do Instituto
Federal de Sergipe, Campus Lagarto. No questionário

foram feitas suposições de situações de agressão sexual,
e a pergunta foi: o que você faria se a presenciasse? A
análise das respostas resultou a não interferência da
sociedade nos diferentes tipos de agressões supostas.
Sendo assim, foi concluído que mesmo com avanços na
valorização da mulher em vários requisitos, elas ainda
continuam implicitamente dependentes da classe
masculina.

PALAVRAS‐CHAVE: Mulheres, agressão sexual, obstáculos.

TOLERANCE OF THE SOCIETY IN RELATION TO SEXUAL AGGRESSION TO THE WOMEN
ABSTRACT
The society pass by several changes if compared to last
centuries, mainly in relation to the women. They
conquered several rights, however the prejudice is a
pertinent situation. Laws in relation to the sexual
aggression of the feminine class were created, but they
show difficulties and obstacles to be conquered, so
much on the part of the aggressor as of the attacked,
without discarding the paper of the society when
whatch a situation of the mentioned aggression. In this
case, it was made a field research, in that a
questionnaire was applied the students of the Federal
Institute of Sergipe, Lagarto Campus. In the

questionnaire they were made suppositions of situations
of sexual aggression, and the question was: what would
you make if it witnessed? The answers analysis resulted
the non interference of the society in the different types
of supposed aggressions. Being like this, it was
concludes that even with progresses in the woman's
valorization in several requirements, they still continue
implicitly dependent of the masculine class.
.

KEY‐WORDS: Women, Sexual aggression, obstacles.
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TOLERÂNCIA DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A AGRESSÃO SEXUAL ÀS MULHERES

INTRODUÇÃO
Até o final do século XVII a mulher estava situada sempre abaixo do homem na hierarquia
social. A história não nega, na Grécia antiga, elas eram proibidas de aparecerem em público
sozinhas, ficavam presas em suas casas, não recebiam educação básica, não tinham direitos etc.
Ao contrário dos homens, que esbanjavam esses e outros poderes. A classe masculina dominava
a classe feminina e isso não era discutido.
“[...] o homem era polígamo e o soberano inquestionável na sociedade patriarcal, a qual
pode ser descrita como o ‘clube masculino mais exclusivista de todos os tempos’. Não
apenas gozava de todos os direitos civis e políticos, como também tinha poder absoluto
sobre a mulher.” (VRISSIMTZIS, 2002, p. 38)

Nos fundamentos do Cristianismo, a visão em relação à mulher pouco se alterou. Foi
imposta como pecadora pelo desterro do homem no paraíso e em consequência disso deveria
seguir com a obediência e dependência aos homens para obtenção de sua salvação. Assim, a
religião foi traçando as condutas das mulheres e as “leis” que elas deveriam seguir.
Não foi só a religião que contribuiu para a submissão da classe feminina, a medicina
também teve sua participação ao declarar que a vagina da mulher seria um pênis invertido e que
seus ovários seriam os testículos masculinos. Pregando a crença de que a mulher seria um
“homem invertido”, um ser inferior.
“O kurios, a força do esperma para gerar uma nova vida, era o aspecto corpóreo
microcósmico da força deliberativa do cidadão, do seu poder racional superior e do seu
direito de governar. O esperma, em outras palavras, era como que a essência do
cidadão. Por outro lado, Aristóteles usava o adjetivo akuros para descrever a falta de
autoridade política, ou legitimidade, e a falta de capacidade biológica, incapacidade que
para ele definia a mulher. Ela era, como o menino, em termos políticos e biológicos uma
versão impotente do homem, um arren agonos.” (LAQUEUR, 2001, p. 68)

Contudo, com o passar do tempo a história foi mudando, as mulheres foram
conquistando espaços no mundo em diversos requisitos. Como o direito ao voto, a inserção
feminina no mercado de trabalho, a criação da pílula anticoncepcional, a participação direta no
mundo político, entre várias outras conquistas. Lutaram em busca de vitória através de
movimentos, o feminismo, provando que eram capazes, buscando a igualdade entre os gêneros,
entre outros feitos. Movimentos que foram reconhecidos por todos os países, e como prova de
tal reconhecimento houve a proclamação do Dia Internacional da Mulher, celebrado em oito de
março.
Porém, com todo esse contexto histórico de repressão, as diversas conquistas estão com
dificuldades de serem praticadas, como a não obediência da lei por parte do agressor, o medo
das agredidas em denunciar e a tolerância da sociedade em meio a esse tipo de agressão.
“Sendo assim, a violência contra a mulher é resultado de relações de poder construídas
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ao longo da história pela desigualdade de gênero e consolidadas por uma ideologia
patriarcal e machista.” (GUEDES; SILVA; COELHO, 2007, p. 363)

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde a década de 50, vem colaborando para
igualdade entre homens e mulheres de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos
– onde os direitos e liberdades devem ser empregados a todos, sem distinção de gênero, classe
ou raça. Desde então, ações em relação aos diretos das mulheres estão sendo elaboradas e
aplicadas em todo o mundo, e isso inclui o Brasil. Atualmente, duas das leis que estão em vigor: a
lei 11.324/2006, que formaliza os empregos, como exemplo o trabalho doméstico, concebendo
direitos, como férias de 30 dias e estabilidade durante a gravidez e a famosa Lei Maria da Penha.
A introdução da lei diz:
“Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; 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.” (Lei 11.340)

MATERIAS E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Instituto Federal de Sergipe, localizado no município de Lagarto,
no estado de Sergipe, Brasil. Atualmente, o Instituto tem 1.463 alunos, sendo 786 homens e 677
mulheres. Os questionários pré‐elaborados foram aplicados para 30% de cada gênero. No caso
dos homens, o objetivo foi de analisar o grau de tolerância a agressão sexual as mulheres, e para
as mulheres, foi adicionado questionamentos sobre o porquê de não denunciar o agressor. Os
questionários eram compostos por suposições de diferentes tipos de agressões sexuais as
mulheres, onde investigavam qual a reação dos homens e mulheres quando as presenciam, por
meio de respostas subjetivas.
As respostas foram analisadas, tabeladas e transformadas em gráficos, assim foi traçado o
perfil dos alunos do Instituto. Desse modo, foram realizados alguns tipos de conscientização. No
caso das mulheres, palestras de como perder o medo do agressor, dos danos a saúde que um
abuso pode causar e aulas de simples defesa corporal. Já para os homens, foram mostradas as
conseqüências das agressões e a importância das mulheres na sociedade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos homens entrevistados, 66% deles sabem que é crime agredir as mulheres, não só
sexualmente, porém, se presenciarem um abuso, seja ele implícito, explícito, sexual, físico ou
verbal, não tomariam nenhuma atitude com o pretexto de que o agressor poderia agredi‐lo
bruscamente.
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Gráfico 1 ‐ Quantidade de homens que interferem e não interferem em caso de presenciar uma
agressão.
Um pouco mais da metade deles já aproveitaram situações para abusar implicitamente,
como as “encochadas” em um ônibus em lotação, quanto a isso, foi possível perceber um riso
irônico dos homens que respondiam o questionário. Esta ironia, talvez, tenha sido fruto deste
desenvolvimento machista que a sociedade fez e faz questão de praticar até os dias atuais.
Infelizmente, aquele ditado popular no qual diz que “em briga de marido e mulher não se
mete a colher” foi dito por alguns dos questionados. Alguns falaram que se ela não quisesse ser
submetida àquilo já teria dado um fim ao relacionamento, esquecendo, as vezes, de que o medo
delas é mais forte do que a vontade de se livrar desta situação constrangedora e degradante. Da
mesma maneira que, em locais públicos, ao presenciarem discussões entre possíveis casais,
mesmo o homem a agredindo verbalmente, ninguém interfere por se tratar de diferentes tipos
de relacionamento, ou seja, como disse um dos entrevistados, “existe gente pra tudo! Até pra
gostar deste tipo de tratamento”.
No caso das mulheres, 94% delas nunca denunciariam o agressor, devido às ameaças que
o mesmo faz e a vergonha ao dizer para outras pessoas que foi abusada sexualmente, relatando
mais um problema social, o preconceito.
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Gráfico 2 ‐ Porcentagem de mulheres que interferem ou não em caso de presenciar uma
agressão.

CONCLUSÃO
Mesmo com as mais variadas formas de proteção, as próprias mulheres não estão as
aproveitando de maneira correta, sendo que as mesmas só trazem benefícios. Ao alegar que
existe um medo de denunciar o agressor, elas estão só piorando o quadro desse crime, deixando
claramente a tolerância perante as agressões sexuais as mulheres. Lutaram para conquistar
direitos e, quando conquistados, não usam. Neste caso, as mulheres estão contribuindo para o
aumento do crime e facilitando a vida dos homens perante esses abusos, que vão desde a “uma
passada de mão” a um estupro. É certo que os homens agridem sem medo da denúncia.
Uma das características mais assustadoras que foi possível perceber ao longo da pesquisa
foi a definição do que vinha a ser abuso ou não. Muitos homens, em sua percepção, não
percebem que estes fatos ruins estão diante de seus olhos por uma simples questão da
sociedade impor um comportamento machista em todos os atos e fatos que compõe a história
do país.
Tratar de violência hoje em dia está sendo uma dor de cabeça para toda a sociedade
porque a dualidade entre o deixar/coibir vem somado ao egoísmo/medo de fazer algo contra. O
egoísmo se dá pelo fato dos mesmos não “serem bola da vez” e deixar quieto, fingindo que não
está vendo. Já o medo se dá, principalmente, pela cultura da retaliação do delinquente.
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rosangelaveras@ifma.edu.br
1

(PQ) Pesquisadora
(ICV) Aluna de Iniciação Científica Voluntária
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RESUMO
Este artigo valoriza os saberes e as práticas agrícolas
dos trabalhadores rurais do Assentamento Quadra Fé
em Deus no Município de Zé Doca ‐ MA e os aproxima
do ensino da matemática, da química e de outras
áreas do saber escolar, buscando uma ligação da
ciência com a cultura tradicional. Entende que o ato
de ensinar deve considerar o aluno e a sua
comunidade como sujeitos atuantes, para isto apoia‐
se na interdisciplinaridade de saberes, colabora com
uma educação que contemple as diversidades
culturais dos agricultores. A valorização da
Etnomatemática vivenciada na agricultura familiar
enquanto conhecimento cultural local resiste às

influências do agronegócio e ao latifúndio os quais
orientam uma educação capitalista, apenas científica,
universal e excludente. Assim, fundamenta‐se na
interdisciplinaridade teórica de autores como Pedro
Demo, Paulo Freire, Ubiratan D’Ambrosio e Roseli
Caldar. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a
primeira foi bibliográfica, na segunda etapa
realizaram‐se visitas ao assentamento rural, aplicou‐
se questionário e entrevistou‐se a líder do
assentamento, Sr.ª Maria Alice Lima Santos, que
relatou a realidade do local caracterizando as
dificuldades e o descaso do poder público com a
educação dos povos do campo.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação do Campo, Etnomatemática, Cultura, Assentamento rural.

CORRELATION BETWEEN EDUCATION RURAL AND ETHNOMATHEMATICS: for education critical
end appreciation of the culture of farmers in rural settlement Quadra Fé em Deus the
municipality Zé Doca ‐MA
ABSTRACT
This article enhances knowledge and agricultural practices of rural workers Settlement Quadra Faith in God in the
City of Zé Doca ‐ MA and approaches the teaching of mathematics, chemistry and other areas of school knowledge,
seeking a link between science and traditional culture. Understands that the act of teaching should consider the
student and their community as acting subjects, for it relies on the interdisciplinarity of knowledge, collaborates with
an education that addresses the cultural diversity of farmers. Valuing Ethnomatematics lived on family farms while
local cultural knowledge resists the influences of agribusiness and the latifundia which guide a capitalist education,
only scientific, universal and exclusive. So, is based on theoretical interdisciplinarity of authors like Pedro Demo,
Paulo Freire, Ubiratan D'Ambrosio and Roseli Caldar. The research was conducted in two stages: the first was
literature, the second stage took place visits to rural settlement applied questionnaire and interviewed the leader of
the settlement, Mrs. Maria Alice Lima Santos, who reported the reality of Local characterizing the difficulties and the
neglect of the government in the education of the people of the countryside.
KEY‐WORDS: Field Education , Ethnomathematics , Culture , Settlement , Agriculture .
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CORRELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A ETNOMATEMÁTICA: a educação crítica e a
valorização da cultura dos agricultores do assentamento rural Quadra Fé em Deus do município
de Zé Doca ‐MA
INTRODUÇÃO
O trabalho é fruto das pesquisas que vêm se desenvolvendo desde o ano de 2012 sob a
orientação da Prof.ª MSc. Rosângela de Sousa Veras, com o auxílio e financiamento de bolsas de
iniciação científica fomentadas pela FAPEMA (Fundação de Amparo à Pesquisa e
Desenvolvimento Científico do Maranhão). O enfoque da pesquisa é socioantropológico e
objetivou, por meio da pesquisa de campo, contribuir com a construção de práticas pedagógicas
emancipatórias no Instituto Federal do Maranhão, que melhorasse a compreensão da
matemática, contextualizando‐a, demonstrando que ela não é apenas uma abstração de
fórmulas e cálculos, mas é cultural, isto é, a ela existe para além da escola, uma vez que está
presente no cotidiano dos habitantes de cidades como Zé Doca ‐ MA.
O município Zé Doca fica a 310 km de São Luís (capital do Estado do Maranhão), é
caracterizado por possuir uma das maiores áreas de assentamentos rurais do Estado. Esta
característica despertou o interesse em realizar uma comunicação entre o ensino da matemática
escolar e a matemática expressada na cultura popular, contribuindo com a formação crítica do
aluno (a) e assim registar e valorizar o saber e a cultura tradicional dos agricultores e agricultoras
rurais.
Para tanto, foi preciso estudar o “projeto etnomatemática” de Ubiratan D’Ambrósio
(2005), o qual nos ensina que a etnomatemática é a matemática praticada por comunidades
quilombolas, grupos de pescadores, grupos de assentados rurais, sociedades indígenas, entre
outros, que se identificam por objetivos e tradições comuns. Portanto, é aceito como válido os
saberes e fazeres característicos destes grupos sociais e que tais saberes/fazeres são
indissociáveis, logo é preciso respeitar e valorizar a sua diversidade. A proposta pedagógica da
etnomatemática é fazer da matemática algo dinâmico, lidando com situações reais no tempo
(agora) e no espaço (aqui). Ao fazer isso, adentra nas raízes e nas dinâmicas culturais e tem
promovido uma renovação na concepção de ciência: a ciência como prática cultural.
Compreender a ciência a partir de sua dimensão sociocultural requer um projeto educativo
transformador, que priorize antes de tudo o resgate da capacidade de indignação e de espanto
diante dos problemas do mundo.
Nas visitas a campo se constatou que a comunidade rural, em questão, possui uma escola
denominada “Unidos Venceremos”. No início, presenciou‐se que a escola atendia diariamente as
crianças da comunidade, entretanto, um ano depois esta escola já estava fecha sob o argumento
de que as crianças haviam saído da idade obrigatória para que a prefeitura ofertasse o ensino
fundamental no assentamento, por este motivo elas estavam estudando no centro da cidade. Foi
este evento que despertou o interesse de ampliar a pesquisa para as problemáticas que
envolvem a educação das pessoas do campo, pois no momento inicial focava‐se apenas a
educação dos alunos e alunas do Instituto Federal. Agora se assume o compromisso em
contribuir com uma educação crítica que contemple também a comunidade, por meio da
concepção de ciência como um etnoconhecimento. Assim, houve um avanço na pesquisa ao
perceber que a discussão, agora, tem que envolver as teorias sobre educação do campo.
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A forma de ensinar da escola urbana não supre as necessidades dos assentados rurais no
que diz respeito à resolução dos problemas do seu cotidiano, pois os educadores (as) devem
ajudar os alunos (as) a compreender e a buscar resoluções para os problemas que lhes são
relevantes e que tenham a ver com o contexto em que estão inseridos. Assim, almeja‐se
construir uma educação que atenda aos interesses dos assentados, implantando os conteúdos
ensinados pela escola juntamente com os valores, as crenças e os saberes do campo.
A educação do campo, não pode ser exatamente igual à educação urbana, pois o modo de
vida dos habitantes do campo é diferenciado do modo de vida urbano. É nesse sentido que o
ensino da etnomatemática, ajuda resgatar a cultura, os valores e os saberes rurais, que ao longo
da história foram excluídos, sendo tratados depreciativamente como valores ultrapassados,
como saberes tradicionais não válidos para as academias.
Segundo Caldart (2007), a compreensão da raiz da Educação do Campo exige que ela seja
pensada/trabalhada sempre na tríade: Campo ‐ Política Pública ‐ Educação. Para a referida
pesquisadora, se queremos ajudar a construir uma concepção que seja fiel à sua materialidade
de origem é preciso considerar que foi o camponês, na sua dinâmica histórica, que produziu a
Educação do Campo.
A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos sociais por uma
política educacional para comunidades camponesas: surgiu da combinação das lutas dos Sem
Terra pela implantação de escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de
resistência de inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder suas escolas,
suas experiências de educação, suas comunidades, seu território, sua identidade. (CALDART,
2007).
Portanto, esta pesquisa leva em consideração esse contexto histórico, político e social,
visto que proporcionar uma educação que contemple a diversidade e especificidade cultural
destas pessoas (que compõe o segmento de produção denominado agricultura familiar
camponesa) é ajuda‐los enquanto foco de resistência ao agronegócio e ao latifúndio muitas das
vezes orientados por uma educação capitalista, científica, universal e excludente.
Assim, este projeto de pesquisa visa registrar e valorizar esses saberes e práticas agrícolas
do assentamento rural Quadra Fé em Deus e aproximá‐los do ensino da matemática, da química
e de outras áreas de saber buscando uma aproximação da ciência escolar com a cultura
tradicional, uma vez que o ato de ensinar deve ter no aluno o seu sujeito, para isto
fundamentam‐se na interdisciplinaridade de saberes.
METODOLOGIA
A perspectiva teórico‐metodológica está fundamentada na hermenêutica defendida por
Geertz (1989) que define a cultura como o conjunto de símbolos carregados de significados que
funcionam como sistema de interpretação de mundo (ethos) para uma dada sociedade humana.
As análises da cultura e do conhecimento tradicional dos agricultores (as) estão sendo acessadas
a partir da pesquisa de campo – Etnografia – conjugada com os questionários e as entrevistas.
As entrevistas apresentam‐se como a estratégia mais viável na interlocução entre o
pesquisador e a comunidade estudada, pois através de uma entrevista livre com auxílio de temas
de discussão deixam‐se os agricultores (as) mais a vontade para responderem aos
questionamentos.
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A pesquisa, até o presente momento, tem sido realizada em duas etapas: a primeira etapa
realiza‐se pelas pesquisas bibliográficas com estudos de textos e livros teóricos com abordagens
de debate na prática da etnomatemática e da educação do campo e como ela é trabalhada no
país. Os estudos são acompanhados de reuniões semanais para discussão das leituras e
interpretações acerca do que foi estudado. Na segunda parte do trabalho houve a aplicação de
um questionário e uma entrevista realizada com a líder do assentamento Quadra Fé em Deus,
Sr.ª Maria Alice Lima dos Santos que descreveu com detalhes a realidade do assentamento, as
dificuldades para a comercialização dos produtos produzidos na lavoura, assim como os
problemas com o transporte de alunos para as escolas no centro da cidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O assentamento rural Quadra Fé em Deus, localizado na zona rural do município Zé Doca,
distante 310 km de São Luís ‐ MA, surgiu em 1990, quando a Sr.ª Maria Alice Lima Santos
juntamente com o seu marido Sr. Antônio invadiram um terreno que posteriormente foi
regularizado pelo Programa de Reforma Agrária do Governo Federal. A Sr.ª Maria Alice informou
que foi a primeira moradora do local e que construiu a sua casa “com barro” em 08 de abril de
1991, foi assim se estabeleceu na região (VERAS, 2013).
Anteriormente o assentamento era composto por 93 lotes, mas, segundo informou a Sr.ª
Alice, a maioria dos assentados de sua época vendeu os seus lotes. Hoje, apenas 30 lotes formam
uma Associação dos Trabalhadores Rurais. Os trabalhadores rurais produzem peixes, polpa de
frutas, maxixe, macaxeira, feijão, alface, cheiro verde, vinagreira, couve, abóbora, quiabo,
cebolinha, limão, laranja e outras hortaliças as quais eram destinadas ao abastecimento das
escolas municipais, dos hospitais, das igrejas e do SESC (Serviço Social do Comércio) e que
atualmente são vendidas apenas na feira do produtor.
A já citada escola da comunidade existe desde 1995 e seria para atende aos (as) filhos (as)
dos agricultores (as), mas que agora não atende mais a estas crianças. Existe a promessa de vir a
atender a comunidade na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As professoras que
lecionavam na escola eram servidoras municipais.
É preciso atentar para o fato de que em uma comunidade como a dos trabalhadores
rurais o seu cotidiano é cercado de quantidades como peso, tamanho, distâncias, altura, porções,
proporções, como pode ser visto na fotografia a seguir:

Figura 1 ‐ Plantação de vinagreira e cebolinha (Fotografia tirada pela pesquisadora em 29/09/2011). Fonte: VERAS,
2011.
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Nesta imagem é possível perceber a presença da matemática no tamanho das plantações
e nas formas retangulares das covas. É possível percebe‐la, ainda, na venda de um “maço” de
cebolinha, um “maço” de vinagreira, um “maço” de cheiro‐verde. A vida de qualquer
comunidade é cercada de matemática, ela é uma manifestação cultural que se apresenta de
forma local, múltipla e diversificada.
Uma vez que a matemática é vivenciada no dia‐a‐dia da lavoura e por meio de suas mais
diversas expressões, cabem os questionamentos: por que a matemática escolar é ensinada fora
desta realidade? Esta disciplina deveria ser ensinada de forma universal?(VERAS, 2011). Muitos
teóricos da educação como Demo (2008) e Freire (1987) afirmam que a aprendizagem não pode
estar separada das condições de vida real. O ensino descontextualizado da matemática exige do
aluno um esforço de compreensão não situado, dificultando a aprendizagem. Sendo assim,
acredita‐se que a matemática praticada no cotidiano deve ser o ponto de partida para o ensino
da matemática acadêmica (VERAS, 2011).
Observou‐se através da aplicação do questionário e da entrevista realizada com a líder do
Assentamento Rural Quadra Fé em Deus, a Sr.ª Maria Alice Lima dos Santos, a sua preocupação e
a tristeza ao relatar a ausência de políticas públicas e de apoio à agricultura familiar, não só por
parte do governo do município de Zé Doca – MA, mas também do governo estadual. A mesma
relata que os agricultores aguardam por vários meses os kits de irrigação para a melhoria da
produção e que atualmente a agricultura de alimentos, atividade predominante entre a maioria
das famílias, está sendo destinado quase que exclusivamente ao autoconsumo e que o restante é
vendido na Feira do Produtor, a qual é realizada aos fins de semana na Praça do Viva no centro
do município de Zé Doca – MA.
Atualmente os agricultores que recebiam incentivos da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB) que é ligada ao Ministério da Agricultura e do Programa Nacional de
Alimentação não estão mais recebendo a da verba de 30% do programa que se destinava a
compra de frutas e verduras diretamente da agricultura familiar. Hoje os agricultores estão
produzindo peixes, verduras, cheiro‐verde, vinagreira (cuchá), quiabo, abóbora, macaxeira,
cebolinha, limão, laranja, tanja e coco da praia, pois além da falta de incentivo existem diversas
questões que dificultam o desenvolvimento da agricultura familiar no Maranhense como, por exemplo,
um solo de baixa qualidade, a falta de acesso às políticas e crédito agrários e a falta acesso às
tecnologias para o campo. Verificou‐se, também, que muitas propriedades dos assentados, que
no inicio era composto por trinta famílias, hoje são apenas doze assentados que continuam
produzindo, a maioria das propriedades já foram vendidas para outras pessoas que não são
originariamente agricultores.
Quanto ao acesso à educação, expôs‐se que a única escola do assentamento encontra‐se
funcionando somente à noite e que o número de crianças que deveria estar sendo atendido no
assentamento rural (em torno de vinte crianças), não o está devido à falta de professores para o
ensino básico, pois o município não disponibilizou um profissional de educação para atendê‐las.
Assim, é fornecido um transporte escolar e os alunos e as alunas, agora, estudam na zona
urbana, distribuídos em três escolas: os menores estão sendo alfabetizadas e estudam na escola
“Lápis e Papel”, que está localizada no bairro Santa Terezinha e os maiores estudam na “Escola
Municipal Princesa Isabel” e na “Escola Municipal José Miranda Braz”.
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O combustível disponibilizado, no total de 10 litros de gasolina, deve ser utilizado durante
toda a semana, o transporte é realizado pela manhã e a noite por meio de uma “Van”. Somente o
público adulto está sendo atendido pela escola do assentamento. O total de alunos da escola
“Unidos Venceremos” é de 17 alunos (as) e o ensino oferecido é na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA). As aulas são expostas no quadro com giz, os alunos estão sem o ensino de
química, pois ainda estão nas séries iniciais do ensino fundamental, têm somente o ensino
científico da matemática e do português.
Esta situação não difere do cenário nacional, conforme Leal e Raquel Júnia (2010), os
dados do Censo Escolar de 2009 apontam a existência de mais de 80 mil escolas localizadas em
áreas rurais no Brasil, a Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pnera), realizada em
2004 pelo INEP e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), demonstra
que apenas 8.679 atendem a alunos residentes em assentamentos ‐ sejam elas localizadas nos
próprios assentamentos ou em seu entorno. A mesma pesquisa, que é a que traz dados
específicos mais recentes sobre a educação em assentamentos, aponta que no Brasil cerca de
980 mil estudantes integram uma população assentada que ultrapassa 2,5 milhões de pessoas.
Os dados também evidenciam as limitações da oferta dos diferentes níveis e modalidades de
ensino nas escolas que atendem aos estudantes assentados: enquanto 84,1% delas oferecem o
primeiro segmento do ensino fundamental, apenas 26,9% têm o segundo segmento e 4,3% o
ensino médio. No que refere à educação profissional, os índices são ainda mais baixos: 0,2%
dessas escolas oferecem educação profissional, na modalidade de formação inicial e continuada
e 0,3% a educação profissional de nível técnico.
Os dados expostos apontam o descaso e a falta de políticas públicas e educacionais para o
campo, portanto, este é um segmento da sociedade brasileira que necessita de mais
investimentos e é neste contexto que a presente pesquisa almeja contribuir.
Esta pesquisa continua em andamento e ainda falta atingir o objetivo que é registrar os
conhecimentos etnomatemáticos do cultivo e da venda de alimentos agrícolas para desenvolver,
juntamente com os alunos (as) dos cursos de licenciatura e os (as) professores (as) do IFMA, uma
metodologia que contextualize o ensino da matemática para beneficiar tanto a educação dos
educandos (as) da escola da comunidade rural quanto dos educandos (as) do IFMA Campus ‐ Zé
Doca. Assim, será construída uma cartilha ou livro que registrará o etnoconhecimento desta
comunidade observado durante a pesquisa.
CONCLUSÃO
Com os estudos realizados e a percepção da realidade, constatou‐se que o município de
Zé Doca está cercado por diversos assentamentos rurais, os quais vivenciam a etnomatemática
cotidianamente no cultivo, na colheita, na venda das hortaliças, e, também a etnoquímica por
meio da produção de adubagem, do controle de pragas, etc. Também foi vivenciada a tristeza da
líder comunitária, Sr.ª Maria Alice Lima dos Santos, ao relatar as suas dificuldades
socioeconômicas em manter‐se enquanto trabalhadora rural.
Concluiu‐se que a falta de acesso à política agrária, a falta de acesso à tecnologia, a falta
de pesquisas sobre o campo, a falta de educação voltada para o campo e em geral falta de
financiamento dos governos do município e do estado colocam o camponês em uma séria
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situação de empobrecimento socioeconômico, o que inviabiliza que estes trabalhadores e
trabalhadoras perpetuem suas práticas e saberes.
A pesquisa tem apontado que é necessário construir um elo entre a matemática, a
química e outras áreas da educação escolar com a da vida real, é preciso aliar conhecimentos
científicos e saberes populares do campo para que a educação ajude a reverter este quadro, pois
é favorecendo que os (as) alunos (as) compreendam a sua realidade é que eles e elas poderão
interferir e transformá‐la.
Com o levantamento realizado em campo, constatou‐se que ocorre justamente o
contrário, ao deparar com o fato da escola da comunidade não atender às suas crianças e isto
comprova o descaso do poder público para com a educação dos povos do campo.
É tentando contribuir para modificar esta realidade que se despertou para a necessidade
de dar continuidade ao projeto de pesquisa com a elaboração de uma cartilha sobre os saberes e
práticas dos (as) agricultores (as) tomando como base a sua realidade sociocultural, o seu
saber/fazer e o perfil da comunidade rural, para isto buscará parcerias e o envolvimento de
outras áreas de conhecimento, juntamente com os graduandos em licenciatura em química e
matemática, e com os educadores (as) do IFMA, isto ajudará a regatar e a valorizar os
conhecimentos produzidos no campo.
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RESUMO
Este trabalho busca compreender como grupos sociais
marginalizados que habitavam a região central de São
Luís reconstruíram seus “lugares” e identificações após
um processo de remoção compulsória. Para obtenção
deste objetivo, realizou‐se trabalho de campo,
entrevistas e observações; mas utilizou‐se também
como fonte os jornais que noticiaram o evento à época
(remoção dos grupos em 1968/1969). Estabeleceram‐se
distinções entre os sujeitos sociais removidos. Alguns
passaram a se vincular ao novo bairro para onde foram
transferidos, outros retornaram para o bairro em que
viviam antes da remoção, e um terceiro grupo passou a

transitar entre os dois bairros (de antes e depois da
remoção). Essa experiência de deslocamento
compulsório fez com que houvesse uma flexibilização na
percepção do tempo entre os “tempos difíceis” e o
“tempo de agora”.

PALAVRAS‐CHAVE: lugar, tempos difíceis, tempos de agora

“THE DIFFICULT TIMES" AND "THE TIMES OF NOW": State actions, memory and
reconstruction of the "place" in São Luís
ABSTRACT
This paper has as main purpose to understand how
marginalized social groups that lived in the central
region of São Luís rebuilt their "places" and
identifications after a process of compulsory removal.
To achieve this goal, we performed fieldwork,
interviews and observations; but it was also used as
resource newspapers that reported the event at the
time (removal of groups in 1968/1969). They settled
distinctions among social subjects removed. Some

began to link to the new neighborhood to which they
were transferred, others returned to the
neighborhood where they lived before the removal,
and a third group started to move between the two
areas (before and after removal). This experience of
compulsory displacement became it more flexible in
time perception between the "hard times" and "time
now"

KEY‐WORDS: places, hard times, times now
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“OS TEMPOS DIFÍCEIS” E “OS TEMPOS DE AGORA”: ações do Estado, memória e
reconstrução do “lugar” em São Luís do Maranhão.

INTRODUÇÃO
O contexto histórico em que se referenciou este exercício foi um período de
modernização do cenário urbano de São Luís do Maranhão entre as décadas de 1960 e 70, nas
quais o discurso oficial esteve fortemente atrelado às tendências nacionais de
desenvolvimentismo e planejamento conservador. O objetivo deste trabalho é compreender
como alguns grupos marginalizados e segregados pelo processo de urbanização da cidade
recriaram suas identidades, seu “lugar”1, como redefiniram suas “regiões” a partir da
intervenção do Estado – responsável pela remoção compulsória de moradores de áreas
centrais de São Luís (Bairros Madredeus, Lira, Goiabal) para o então nascente Bairro Anjo da
Guarda. Essas transferências ocorreram em 1968/1969 durante o mandato do Governador
José Sarney.
Os deslocamentos estavam colocados no interior de um discurso modernizante, e
tiveram como justificativa o desenvolvimento industrial de São Luís com a construção da
Barragem do Bacanga, do Distrito e Cidade Industrial que receberiam os moradores
impactados por outros projetos de “desenvolvimento” na cidade, como por exemplo, os
sujeitos removidos pela expansão da área do aeroporto do Tirirical e construção da Avenida
Vitorino Freire – embora os primeiros deslocados para o Bairro Anjo da Guarda fossem as
vítimas de um incêndio ocorrido nos Bairros Goiabal/Madredeus em outubro de 1968. Todas
essas ações do governo estadual estavam em coerência com o discurso atrelado à
modernização da infraestrutura produtiva do país.
Para esclarecer em que perspectiva se entende a “modernização” é relevante
mencionar o trabalho de Oliven (1980, p. 30), pois o autor, analisando a ideologia da
modernização, percebeu que esta serviu em última instância, para justificar as condições do
chamado desenvolvimento de algumas sociedades diante do subdesenvolvimento de outras
(denominadas atrasadas). Assim, os trabalhos que legitimaram esta justificativa deixaram de
analisar as causas que provocaram essa correlação desigual de forças no âmbito internacional.
Dentro dessa perspectiva, as sociedades são classificadas a partir de um continuum
polarizado entre duas categorias: moderno e tradicional. As condições para se localizar em um
ou outro ponto da escala estariam ligadas às diferenças culturais entre as sociedades – e estas
especificidades culturais seriam responsáveis pelas desigualdades socioeconômicas. Isso lhe
confere um tom etnocêntrico que segundo Tipps (apud OLIVEN, 1980, p. 36):
1

A reformulação cotidiana e emocional do “lugar” não entra em contradição com os elementos que Escobar (2000,
p. 170) elenca para constituí‐lo como algo que: “continúa siendo importante en la vida de muchas personas, tal vez
de la mayoría – al menos en lugar en tanto que experiencia de una localización particular con una conexión con la
vida cotidiana, incluso si su identidad se construye continuamente, sin quedar nunca fijada.”
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Embora a linguagem tenha sido mudada e teorias raciais tenham sido descartadas, os
teóricos da modernização continuam a ser motivados por aquilo que Mazrui chamou de
‘auto‐confiança da realização etnocêntrica’. Assim, embora a terminologia da teoria
contemporânea da modernização tenha sido asseada um pouco para dar uma impressão
mais neutra – ela fala de ‘modernidade’ em vez de ‘civilização’, ‘tradição’ em vez de
‘barbárie’ – ela continua a avaliar o progresso de nações, do mesmo modo de seus
antepassados, por sua proximidade às instituições e valores das sociedades ocidentais e
particularmente anglo‐americanas.

Essa mesma característica evolucionista que Tipps vincula à ideia de modernização é
observada por Bourdieu (2001, p. 102) ao percebê‐la detentora de um caráter, a um só tempo,
descritivo e prescritivo. Segundo este autor, o pseudoconceito de modernização foi substituído
pelo de globalização. O primeiro era usado como:
[...] uma maneira eufemística de impor um modelo evolucionista ingenuamente
etnocêntrico que permite classificar as diferentes sociedades segundo sua distância em
relação à sociedade economicamente mais avançada, isto é, a sociedade americana,
instituída como princípio e fim de toda a história humana.

A modernização no Maranhão no período de duas décadas (1955‐1975) apresentou,
segundo Caldeira (1980, p. 700‐701) uma implementação mais ou menos contínua de
infraestrutura que se expressou na ampliação da malha rodoviária do Estado, no aumento da
oferta e consumo de energia elétrica, na instalação de agroindústrias, na introdução de novas
técnicas para o cultivo de produtos tradicionais2, além de melhorias urbanas.
Este é o contexto sócio‐histórico em que ocorre o deslocamento compulsório3 de famílias
que moravam na área central de São Luís (Goiabal, Madredeus, Lira) em direção ao sudoeste da
ilha onde se buscava materializar os projetos de desenvolvimento industrial e urbano da cidade
(Área Itaqui‐Bacanga/Bairro Anjo da Guarda)4
Os moradores do Goiabal e uma parte dos moradores da Madredeus não possuíam o
título de propriedade das casas/palafitas em que moravam antes do deslocamento e isso facilitou
a ação do Estado. Ameaças de retirada forçada eram comuns para os habitantes da Madredeus,
como relata a Sra. Maria A.: “eles vieram mais de uma vez pra expulsar a gente de nossa casa.

2

A utilização e polarização entre as categorias moderno/tradicional são acionadas apenas quando se referem a textos
de outros autores ou quando estão inseridos no discurso oficial, mas não serão utilizados como categorias analíticas
que contribuem para a compreensão do processo de deslocamento compulsório enfocado neste trabalho.
3
Entende-se como deslocamento compulsório “o conjunto de realidades factuais em que pessoas, grupos domésticos,
segmentos sociais e/ou etnias são obrigados a deixar suas moradias habituais, seus lugares históricos de ocupação
imemorial ou datada, mediante constrangimentos, inclusive físicos, sem qualquer opção de se contrapor e reverter os
efeitos de tal decisão, ditada por interesses circunstancialmente mais poderosos.” (ALMEIDA, 1996, p. 30).
3
Entende-se como deslocamento compulsório “o conjunto de realidades factuais em que pessoas, grupos domésticos,
segmentos sociais e/ou etnias são obrigados a deixar suas moradias habituais, seus lugares históricos de ocupação
imemorial ou datada, mediante constrangimentos, inclusive físicos, sem qualquer opção de se contrapor e reverter os
efeitos de tal decisão, ditada por interesses circunstancialmente mais poderosos.” (ALMEIDA, 1996, p. 30).
4 Anjo da Guarda é um dos bairros que compõe a área Itaqui-Bacanga, localizada a sudoeste da cidade de São Luís.
4
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Nós é que resistimos, mas eles diziam que nós não podíamos ficar ali, que não éramos donos da
área”. 5
Como tática de pressão sobre os moradores, os agentes do estado proibiram a
reconstrução das casas nas áreas atingidas pelo incêndio que ocorreu em 1968 (Goiabal),
forçando‐os a removerem‐se para o Itaqui‐Bacanga/Anjo da Guarda. Outra obra de
modernização da cidade, a construção da Barragem do Bacanga, também impulsionou a retirada
de moradores das áreas Fonte do Bispo, Macaúba e Lira, pois ocorreu alagamento resultante das
ações de aterramento necessárias à construção da Barragem e da Avenida Vitorino Freire.
A relação entre os moradores e o estado estava marcada pela ambiguidade
(paternalista/punidor) e pela desconfiança, características de uma concepção de estado
apreendido como agente autoritário, mais do que uma instituição responsável pela garantia dos
direitos de seus cidadãos.
METODOLOGIA
O Bairro Anjo da Guarda foi escolhido por constituir um locus privilegiado dentro do
panorama das mudanças urbanas ocorridas na década de 606. Trata‐se de um bairro planejado
para atender às expectativas voltadas para a construção de um Distrito e uma Cidade Industrial,
o que colocaria – na perspectiva oficial – o município de São Luís num processo mais amplo de
industrialização.
Como o “objeto de estudo” não corresponde apenas à realidade empírica, as escolhas
metodológicas não podem estar desvinculadas da própria construção do objeto. Elas vão sendo
observadas e amadurecidas à medida que o objeto é construído, pois segundo Bachelard (2003,
p. 17), a objetividade dos objetos tomados pela reflexão científica está intimamente relacionada
ao ato de objetivação.
Quando se menciona “objeto de estudo” não se entende por tal denominação apenas
uma referência empírica. Trata‐se de uma construção abstrata que pressupõe um sistema de
relações com instituições, grupos e agentes sociais possuidores de poderes desiguais no interior
de determinada estrutura. (PINTO, 1998, p. 15).

5

Para preservar a identidade dos entrevistados, todos os seus nomes são fictícios neste trabalho.
As propostas governamentais pareceram de início, apontar para a concretização de uma mudança no sentido de uma
reforma urbana, que por definição, vai além de intervenções físicas no espaço. A reforma urbana objetiva também a
transformação da estrutura sócio-espacial, com o intuito de melhorar a vida dos grupos urbanos promovendo a justiça
social e a democratização da gestão e do planejamento. (SOUZA.; RODRIGUES, 2004, p. 62) No entanto, o que foi
realizado em São Luís, apresentou gradativamente características de reforma urbanística que não possui como
objetivos centrais a minimização das desigualdades sociais e da segregação residencial. Os interesses que definem a
reforma urbanística estão ligados às pretensões de modernização, embelezamento e organização da paisagem urbana
de modo a satisfazer ao gosto do consumo das classes médias e altas. São Luís passou, a partir deste período por um
processo de despalafitação, de consolidação da segregação sócio-espacial. A observação dos dois maiores pontos de
expansão da cidade de São Luís em fins da década de 60 (área Itaqui-Bacanga e São Francisco/Calhau), dá um
indicativo de como estava se realizando uma gradativa diferenciação espacial, concentrando de um lado, os
“despalafitados” e do outro a classe média.

6

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

4

Portanto, o recorte empírico pode ser o Bairro Anjo da Guarda7, mas este não é o objeto
de estudo. O objeto é constituído pelas relações que os atuais moradores do bairro citado
estabeleceram com o Estado, com seus ex‐vizinhos, com os mediadores e profissionais
responsáveis pelos deslocamentos ou acomodações, além do trabalho coletivo de transformação
de problemas vividos na esfera privada, em problemas públicos. É este conjunto de relações que
pode ajudar a reconstituir a trajetória e as circunstâncias que tornaram aquelas pessoas o que
são hoje.
O levantamento e revisão bibliográfica sobre o tema permitiu a percepção histórica da
organização de uma estrutura política e burocrática baseada no discurso modernizador com
práticas arcaicas e patrimonialistas, assim como permitiu vislumbrar o processo de organização
urbana pautado na “limpeza social” praticada contra grupos moradores da região central da
cidade, que implicou em transferência compulsória desses sujeitos sociais. Buscaram‐se nos
jornais (O imparcial, Jornal do Dia, Folha do Maranhão) e nos documentos oficiais (Mensagens do
Governador à Assembleia Legislativa, publicações e outros discursos oficiais) mais informações
para a composição deste trabalho.
A parte fundamental da construção dos dados ancora‐se na rememoração e narrativas
das pessoas sobre o processo de deslocamento compulsório a que estiveram submetidas e a
reorganização de suas vidas no período pós‐transferência. Portanto, fez‐se necessário trabalho
de campo com observações, análises documentais e entrevistas semi‐estruturadas.
Entendida como prática seletiva, a rememoração constitui parte importante deste
trabalho. O que era relevante ser lembrado pelas pessoas deslocadas não coincidia, na maior
parte das vezes, com o que os jornais mais tinham interesse em publicar. A memória apresenta
uma tênue divisão – não no que se refere ao conteúdo intrínseco do que está sendo lembrado –
mas no que “importa” ser lembrado.
A memória é um fenômeno social e coletivo. Sua invocação pode ser realizada por que se
estrutura em torno de quadros sociais. Por isso, a memória individual torna‐se dependente das
relações familiares, profissionais, religiosas ou de grupos sociais de referência, aos quais os
indivíduos estão vinculados. A lembrança é algo reconstruído quando invocado, pois, lembrar
equivale a repensar com imagens e ideias atuais as experiências que foram vividas no passado.
(HALBWACHS, 1990).

7

Estou utilizando a denominação “bairro” por ser uma referência de classificação utilizada pelos moradores
entrevistados, mas esta não é a denominação utilizada pelos IBGE para definir aquela área. Segundo informações de
funcionários deste órgão, São Luís não possui bairros, pois a sua existência está condicionada à definição legal
executada pelo poder público municipal, que se encarregaria de definir os espaços físicos e as fronteiras
correspondentes aos bairros. Como isso não foi realizado na maioria das cidades brasileiras, o IBGE continua
classificando-as por setores. Por bairro o IBGE compreende a menor unidade administrativa do município. Bairro,
segundo Cordeiro; Costa (2002, p. 58-59) é constituído num processo de (re)criação de identidades, efetivado pela
coletividade que habita determinado espaço, e reconhecida pelos demais. Portanto, bairro não se refere apenas à
localização espacial e administrativa. É esta definição que estou tomando como referência para compreender as
relações que se estabeleceram no Anjo da Guarda, na Madredeus, Lira e Goiabal.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o processo de deslocamento para o Bairro Anjo da Guarda, os moradores
enfrentaram uma série de dificuldades em relação à infraestrutura básica (moradia, água potável,
calçamento/asfaltamento, iluminação pública etc) e precisaram construir e reconstruir redes de
solidariedade e identificação, mesmo em situação de segregação socioespacial.8
Com as transferências houve uma reorganização do espaço urbano de São Luís, e uma
reconfiguração na vida das pessoas atingidas pela ação governamental, que pouco a pouco
tiveram sua resistência inicial ao deslocamento minada e transformada em impotência, como
aparecem nos relatos de D. Maria B. (moradora do Anjo da Guarda): “Minha casa não foi atingida
pelo fogo. Viemos por causa da água. Porque a draga começou a aterrar e encheu nossa casa.
Isso pra construir o Aterro (Av. Vitorino Freire). Não tinha saída, era sair ou ficar alagado.”
D. Maria C. confirma:
Todo mundo foi. A gente tinha que ir, não tinha outro jeito. Minha casa não foi atingida.
Era de jirau minha casa, tapada de taba e tosa de palha. Quando tiraram a gente daqui
(Goiabal) a draga já tava [sic] trabalhando, já tinha rua entulhada. Era pra fazer a Avenida
[Vitorino Freire]. Tavam [sic] trabalhando. Eles já tava [sic] tirando as casas que ia
entulhar, tudo pra fazer a avenida, né?

Com o passar do tempo os deslocados formaram três grupos que se definiam a partir da
intensidade da ligação que mantinham com um ou outro polo (Anjo da Guarda e
Madredeus/Goiabal). Assim, havia os moradores que foram deslocados e “permaneceram” no
Anjo da Guarda, os que igualmente foram deslocados mas “retornaram” à Madredeus, e um
pequeno grupo dos que “transitavam” entre esses dois lugares.
O primeiro grupo é maior e tem como parâmetro o que definem como tranquilidade, as
melhorias urbanas que foram implementadas no Anjo da Guarda e as relações de vizinhança,
para defini‐lo como um bom lugar para se morar. Afirmativas como a de Dona Maria D. ajudam a
perceber isso: “Eu sempre gostei daqui. Sempre”. O Sr. José A. partilha da mesma perspectiva:
Daqui eu não quero sair de jeito nenhum. Eu gosto daqui. É um bairro que eu gosto. Até
o clima daqui é bom, olha esse ventinho que você tá [sic] sentindo aqui, é gostoso não é
não? A parada de ônibus é bem aqui na porta. Meu serviço é bem aqui pertinho, na
UFMA. Tem lugar melhor pra mim [sic] morar melhor do que esse daqui?

O segundo grupo é representado por pessoas que moraram durante vários anos no Anjo
da Guarda, mas nunca se desligaram da Madredeus, tanto que depois de muito tempo
retornaram a este lugar para residir novamente. Ao ser questionado sobre os motivos que o
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postos de saúde ficam longe de atendê-la satisfatoriamente.” (WEYRAUCH, 2001, p. 16).

IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

6

levou a retornar, a Sr. José A. afirmou “Aqui estão minhas raízes. Eu nasci e me criei por aqui,
praticamente. Eu quando morava no Anjo da Guarda, eu me uni, mas não me misturei.”
Esses sujeitos experimentaram – em grau menor do que o analisado por Stuart Hall (2003,
p. 27) – a sensação “familiar e profundamente moderna de des‐locamento, a qual – parece cada
vez mais – não precisa viajar muito longe para experimentar”. Experimentaram a sensação de
“não estar em casa”, mas sempre construindo a esperança de um retorno futuro.
O terceiro grupo é formado por pessoas que reestruturaram as relações após os
deslocamentos numa perspectiva não‐exclusivista. Estes, estão próximos do que Hall (2003)
denominou “lugares de passagem”, nos quais os significados são posicionais e relacionais,
separando‐se dos binarismos, das fronteiras rígidas e exclusivistas que organizam a lógica
“dentro/fora”. As pessoas que fazem parte desse grupo encaram as ligações entre Madredeus e
Anjo da Guarda de maneira mais flexível e podem, inclusive, inserir‐se em um dos dois grupos
anteriores, dependendo das circunstâncias e dos interesses postos em jogo.
O Sr. José B. ainda inserido nesse terceiro grupo, destaca sua relação com o Bairro
Madredeus em todas as oportunidades, não implicando numa minimização do seu apreço pelo
Anjo da Guarda. Assim descreve a sua ligação:
Eu sou daqui. Nasci e me criei na Madredeus, na Rua São Francisco de Assis. Eu digo,
olha... muita gente diz: ah, tu nasceu [sic] na Madredeus?. Eu digo: eu nasci na
Madredeus, eu não nasci na maternidade, não. Eu nasci foi lá na Madredeus e quem me
partejou ainda tá viva hoje – Dona C, tem 98 anos, mora lá na Madredeus. É, nasci e me
criei, por que eu fui nascido em casa mesmo, minha mãe me teve em casa, na
Madredeus, na Rua São Francisco de Assis.

Desta forma, o entrevistado destaca sua relação umbilical com a Madredeus, lugar do
qual não se sente desvinculado – embora resida no Anjo da Guarda. As referências deste
entrevistado ajudam a pensar num tempo que não é recortado por uma história linear de
passado/presente/futuro. É como se fosse um tempo de simultaneidades. Este “tempo
simultâneo” só é possível pelo seu pertencimento não‐exclusivista. Na realidade não parece
existir – neste caso – dois “lugares” ou um passado na Madredeus e o presente no Anjo da
Guarda, é como se eles fossem complementares. O entrevistado pertence ao Anjo da Guarda e à
Madredeus, e faz questão de enfatizar isso.
CONCLUSÃO
A memória dos acontecimentos que deram origem ao Bairro Anjo da Guarda estava
encerrada nos corpos idosos, já fragilizados, das pessoas entrevistadas. Surgiam, portanto
algumas questões: será que depois de suas mortes essas lembranças estariam sepultadas com
eles, desfazendo o fio que os liga às gerações mais jovens, deixando apenas o recurso às notícias
dos jornais da época? Enfim, a memória seria tão perecível quanto os corpos que a guardam?
Em resposta a esta questão, percebeu‐se que gradativamente os agentes sociais
construíram estratégias na tentativa de manter viva esta memória para as gerações mais jovens.
Assim, um grupo de entidades como o Conselho Cultural do Anjo da Guarda, União de
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Moradores, Teatro Itapicuraíba e Rádio Comunitária promovem no mês de outubro uma espécie
de aniversário do bairro, ocasião em que são rememorados as circunstâncias e os motivos que
provocaram o deslocamento.
Percebeu‐se que os moradores do Anjo da Guarda submetidos à experiência da remoção,
costumam organizar a temporalidade a partir de critérios que não estão aprisionados pelo
“tempo de relógio”, pelo tempo voraz do cronômetro que subordina de maneira preponderante
a vida do homem moderno e suas atividades cotidianas.
A experiência dos moradores os fez classificar o tempo a partir de critérios subjetivos, a
partir da forma como se sentiram afetados pelos deslocamentos. Os moradores falam de sua
experiência em torno dos “tempos difíceis” (marcados pela lembrança da residência nas palafitas
do Goiabal/Madredeus, do incêndio e das condições precárias que encontraram no novo bairro)
e do “tempo de agora” (associados às melhorias urbanas que foram sendo construídas e também
à autonomia e percepção de sua própria importância na construção do Anjo da Guarda).
É como se houvesse uma grande divisão, e o intervalo de mais de quarenta anos que se
coloca entre o início do bairro Anjo da Guarda e a atualidade, fosse cindido apenas nessas duas
fases (“tempos difíceis” e “tempo de agora”). Nas narrativas dos entrevistados, essa demarcação
mais do que ressaltar o fator cronológico, busca traçar as linhas das conquistas obtidas pelos
moradores. Assim, ao “tempo de agora” são associadas melhorias urbanas que foram sendo
conquistadas ao longo desses quarenta e seis anos.
No esforço de reconstruir seu “lugar”, algumas famílias se vincularam ao novo bairro,
outras retornaram à Madredeus/Goiabal (de onde foram removidos) e parte dos sujeitos
transferidos estabelecem pertencimentos não‐exclusivistas. Estes últimos sentem‐se ligados ao
Anjo da Guarda, mas também se vinculam à Madredeus, especialmente pelas relações afetivas
que mantêm com os moradores do seu antigo bairro e por meio da participação nas
manifestações culturais (Bumba‐Meu‐Boi e blocos carnavalescos, principalmente). Não parecem
existir, neste caso, dois “lugares” ou um passado na Madredeus e um presente no Anjo da
Guarda, é como se fossem tempos simultâneos e espaços complementares. O “lugar” assim
construído dilui fronteiras espaciais (pois há descontinuidade geográfica entre os bairros) para se
constituir em processos de ressignificação do “lar”, no qual as relações afetivas se mantêm
mesmo quando a presença física permanente deixa de ser possível.
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RESUMO
As ideias apresentadas e discutidas neste artigo são
os resultados do Projeto de Pesquisa denominado As
dinâmicas da informalidade nas relações de trabalho
no Polo de confecções do agreste pernambucano: a
vivência dos trabalhadores em Caruaru. O objetivo é o
de evidenciar as origens e as características atuais do
que hoje é denominado de Polo de Confecções do
Agreste Pernambucano visando uma reflexão sobre
os processos de transformação por que tem passado
e quais as implicações deste em termos de ocorrência

e representações sociais do trabalho realizado em
condições informais. Esta pesquisa tem como
orientações metodológicas a pesquisa empírica
através de trabalho de campo usando entrevistas
semiestruturadas como técnica de coleta de dados,
além da revisão de literatura acerca das noções de
flexibilização do trabalho e das relações de trabalho,
trabalho informal e informalidade, e de um breve
resgate histórico a respeito da relação de Caruaru
com a produção de confecções e a Feira da Sulanca.

PALAVRAS‐CHAVE: polo de confecções, trabalho informal, mudanças no mundo do trabalho, representações
sociais

UNVEILING THE LINES OF INFORMAL WORK IN THE CLOTHING PRODUCTION IN CARUARU/PE
ABSTRACT
The ideas presented and discussed in this article are
the results of the research project called The
dynamics of informality in labor relations in the
clothing center in the Agreste of Pernambuco: the
experience of workers in Caruaru. The aim is to
highlight the origins and current characteristics of the
clothing center in the Agreste of Pernambuco
targeting a reflection on the processes of
transformation that has happened and what the

implications of this in terms of occurrence and
representations of work in informal conditions. This
research is methodological guidelines empirical
research with fieldwork using semi‐structured
interviews as a technique for data collection, beyond
the literature review of the notions of labor flexibility
and labor relations, informal work and informality,
and a brief historical review about Caruaru
relationship with the production of clothing and Feira
da
Sulanca.

KEY‐WORDS: clothing center, informal work, changing in world of work, social representations
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DESVENDANDO AS LINHAS DO TRABALHO INFORMAL NA PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES EM
CARUARU/PE
INTRODUÇÃO
A proposta deste artigo é apresentar as características atuais e a origem do que hoje é
denominado de Polo de Confecções do Agreste Pernambucano visando uma reflexão sobre os
processos de modernização por que tem passado e quais as implicações destes em termos de
ocorrência e representações do trabalho realizado em condições informais.
A conformação do Polo de Confecções vem despertando a atenção de pesquisadores de
diversas áreas porque se trata de uma das regiões do país mais dinâmica no que se refere ao
crescimento econômico. Esse crescimento, intensificado a partir da década de 1990, vem
acompanhado de uma crescente imbricação com a dinâmica capitalista e, evidentemente, de
transformações nos modos de produzir e comercializar que tendem para uma maior
racionalização e modernização tanto das unidades produtivas como dos locais de comercialização.
Essa imbricação com a dinâmica capitalista salta aos olhos uma vez que o Polo nasceu a partir da
iniciativa de comerciantes individuais que buscaram formas de sobrevivência em torno das feiras
de confecção nos municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.
A despeito deste movimento, que denominaremos de modernização, algumas
características constituintes são conservadas, a exemplo da permanência de relações de trabalho
informais tanto na produção como na comercialização. Debruçando‐se sob essas transformações,
Véras de Oliveira (2013) sugere algumas pistas para nos lançarmos na compreensão destas,
destacando que uma possível leitura é pensar que as relações de trabalho que antes tinham o
sentido de cooperação – e também exploração – do trabalho de base pessoal, familiar e
“tradicional”, reconfiguram‐se com base no trabalho subcontratado, terceirizado, de base
subalternizada e “moderna”.
Temos como pressuposto, para a discussão neste artigo, que as transformações no mundo
do trabalho motivadas pelas reconfigurações do capitalismo, mudanças no cenário econômico,
político, social e cultural, após os anos 1990, expressas pela ideia da globalização, também se
fazem sentir na conformação que está nascendo no Polo. Através deste trabalho de pesquisa
almejamos compreender como os sujeitos que trabalham na produção de confecções em Caruaru
vivenciam seu cotidiano de vida e trabalho e quais as características destas atividades.
Objetivando, com isso, saber em que medida podemos relacionar estas características e esta
vivência com a flexibilização do trabalho e das relações de trabalho que se tornaram tão em voga
após a reestruturação produtiva questionando acerca dos reflexos disto em termos de geração
e/ou permanência de relações de trabalho informal.
MATERIAIS E MÉTODOS
As ideias apresentadas e discutidas neste artigo são os resultados do Projeto de Pesquisa
denominado As dinâmicas da informalidade nas relações de trabalho no polo de confecções do
agreste pernambucano: a vivência dos trabalhadores em Caruaru, cadastrado na Pró‐Reitoria de
Pesquisa e Inovação do IFPE e desenvolvido pelos bolsistas de Iniciação Científica, PIBIC‐Técnico
IFPE, coautores deste artigo.
Este trabalho, de caráter qualitativo, tem como orientações metodológicas a pesquisa
empírica através de trabalho de campo, e a revisão de literatura acerca das noções de
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flexibilização do trabalho e das relações de trabalho, trabalho informal e informalidade, além de
um breve resgate histórico a respeito da relação de Caruaru com a produção de confecções e a
Feira da Sulanca. Iniciamos o trabalho de pesquisa pela fundamentação teórica, através de
pesquisa bibliográfica, para que com a pesquisa de campo fosse possível identificar as formas de
organização do trabalho, elencadas acima, na produção de confecções para o Polo de Confecções
do Agreste, na cidade de Caruaru.
A proposta é a de investigar sobre a trajetória de vida dos trabalhadores envolvidos com a
produção de confecções em Caruaru ou, como é popularmente chamada, com a “Feira da
Sulanca” para compreender como vivenciam as relações de trabalho. Importa saber as trajetórias
pessoal e profissional, o cotidiano de trabalho, as projeções para o futuro, a opinião sobre realizar
um trabalho parcializado, através, principalmente, das facções. Almeja‐se apreender as
representações sociais que esses trabalhadores possuem e expressam a respeito de seu cotidiano
de trabalho para, de forma concomitante, relacionar com os conceitos estudados a partir da
revisão bibliográfica.
Os sujeitos desta pesquisa são, portanto, os trabalhadores informais da produção de
confecções em Caruaru. Nesta primeira etapa de realização de trabalho de campo foram
realizadas 12 entrevistas apenas com as mulheres faccionistas, ou seja, aquelas que trabalham
com a realização de atividades de costura parcializadas. O fato de termos entrevistado apenas
mulheres nos remete sim para questões de gênero, mas não é objetivo principal da pesquisa
estender essa discussão. Percebemos que é muito mais comum encontrar mulheres trabalhando
com costura do que homens, alocados, quando envolvidos com essa atividade, em funções de
auxiliar de costura, no corte, ou na comercialização. Devido a questões de estrutura e organização
textual neste artigo as relações de gênero não serão aprofundadas.
Os materiais utilizados para a atividade de trabalho de campo foram: roteiro de pesquisa;
gravador; máquina fotográfica; termo de autorização do uso da imagem e diário de campo. Como
procedimento de coleta de dados utilizamos a entrevista em profundidade, semiestruturadas, e
observação nos locais de produção, isto é, nas facções visitadas.
Como procedimento de análise de dados seguimos os seguintes passos: transcrição da
entrevista, preenchimento dos dados que ficaram incompletos no roteiro na hora de realização da
entrevista e análise temática dos dados a partir das seguintes dimensões: Perfil; Características do
trabalho e da facção; Reflexões acerca do trabalho; Planos para o futuro; Observações e/ou outras
peculiaridades.
Os resultados serão discutidos na sequencia e apresentados a partir da seguinte
organização. Iniciaremos com um breve resgate histórico, realizado através de pesquisa
bibliográfica, a respeito do surgimento da relação de Caruaru com as Feiras e com a produção de
confecções. Esse resgate nos deu pistas para entender porque as atividades de trabalho na
produção de confecções estão associadas ao trabalho familiar e informal. Logo após discutiremos
a questão conceitual que envolve a informalidade buscando uma aproximação com as
transformações nos modos de produzir relacionados à reestruturação produtiva e flexibilização.
Antes das considerações finais iremos sintetizar os principais achados de campo por meio da
construção das representações sociais dos nossos sujeitos de pesquisa através das dimensões de
análise destacadas anteriormente.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Feira da Sulanca e a produção de confecções: breve regate histórico
Caruaru é uma cidade que fica localizada no interior do Estado de Pernambuco a 136 km de
Recife, capital do Estado, e tem cerca de 315 mil habitantes. Talvez muitas pessoas não conheçam
essa cidade ou nunca ouviram nem o nome. Mas há nela um local muito famoso ‐ talvez até mais
do que a própria cidade e bastante frequentado ‐ a Feira da Sulanca ‐ que pertence ao complexo
da Feira de Caruaru. A Feira da Sulanca é uma feira ao ar livre que recebe pessoas de todo o país
em busca de grande variedade de roupas, calçados, bolsas e tudo o que envolve vestuário a um
preço bem baixo. A Feira de Caruaru, da qual a da Sulanca pertence, foi oficializada pelo Ministério
da Cultura como Patrimônio Imaterial Brasileiro e é considerada o grande ponto turístico da
cidade.
A Feira da Sulanca é especial porque além de ser motivo de orgulho para os moradores de
Caruaru também assume grande importância econômica. A palavra Sulanca vem da junção das
palavras sul e helanca, pois no início os retalhos de malhas (helanca) vinham da região Sul para
serem vendidos nas feiras da região Agreste. Nasceu, portanto, como uma alternativa de
sobrevivência da população tendo em vista a crise na agricultura originada pelos baixos índices
pluviométricos dificultando muito as condições para a realização da agricultura. A seca ainda é
uma das grandes barreiras para o desenvolvimento econômico do interior de Pernambuco, a partir
do Agreste, motivo pelo qual as pessoas que permanecem em sítios na zona rural buscam outras
atividades e o trabalho relacionado à produção de confecção torna‐se um atrativo e uma fonte de
renda.
Junto com Caruaru, foram se desenvolvendo no ramo de confecções as cidades de Santa
Cruz do Capibaribe e Toritama. Essas três cidades formam o Polo de Confecções do Agreste
Pernambucano que se destaca pela sua alta produtividade e pelos grandes centros de
comercialização. Porém, antes mesmo da Feira da Sulanca, Caruaru já possuía a cultura de
comércio de rua há muitos anos, desde o século XIX. Conta‐se que nessa época havia uma fazenda
em que os boiadeiros e tropeiros costumavam pernoitar. Ali eles passaram a trocar mercadorias e
com isso foi surgindo um pequeno comércio que não só deu início à Feira de Caruaru mas também
à própria cidade.
Na antiga feira, que hoje é chamada de Feira de Caruaru, é possível encontrar desde frutas
até pássaros para vender. Esse grande comércio possui quinze feiras dentro dele, entre elas a Feira
da Sulanca, especializada na venda de confecção. Dando uma visão geral, atualmente, “[...] a Feira
da Sulanca abrange uma área de 60 mil m², são 3 km entre praças, becos e ruas com barracas
típicas vendendo couro, roupas, calçados, etc” (BARROS, 2009). A feira atrai pessoas do país
inteiro em busca de grande variedade, preços baixos e qualidade razoável. Está localizada no
Parque 18 de Maio e funciona em dia de segunda‐feira a partir das 5h da manhã. “São mais de 10
mil barracas que atendem, em média, mais de 40mil pessoas por semana, com um giro de capital
superior a R$ 1milhão, por feira” (BARROS, 2009).
Pelo crescimento da confecção em Caruaru, muitos dos que antes simplesmente colocaram
um banco na feira ou que iniciaram vendendo seus produtos no chão, geralmente produtos de
baixa qualidade, hoje se tornaram grandes empresários que tem investido para melhorar a
qualidade de suas mercadorias, impulsionados pela chegada de novas máquinas, atrelada a
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tecnologia e a especialização dos serviços em torno da produção de confecções, a exemplo de
lojas de tecido, máquinas, aviamentos, assistência técnica, serigrafia, bordado, sublimação, entre
outros. Conforme destaca a pesquisadora Sonia Lira,
A Sulanca ficou conhecida, então, como feira que possui produtos simples, de qualidade
inferior e preços acessíveis a camadas da população de baixa renda. Atualmente, existem
empresas que confeccionam com melhor qualidade, atestada com etiqueta de qualidade
da Associação Brasileira do Vestuário (ABRAVEST) (LIRA, 2006, p.102).

A importância dessa feira para a população é bem clara. A maior parte dos trabalhadores
da cidade trabalha de alguma forma ligada a feira. Segundo o site Chico Novaes Imóveis, que trata,
entre outras coisas de informações sobre o desenvolvimento de Caruaru, destaca‐se que: “As
confecções caruaruenses movimentam a economia local gerando cerca de 75 mil empregos
indiretos, contando com 4.500 microempresários nessa atividade”.
Temos, portanto, que há décadas a Feira de Caruaru vem crescendo e consolidando a
cidade como referência na produção de confecções, apontam os registros que desde 1940 a Feira
tem estado presente na vida dos caruaruenses ao passo que a produção intensiva de confecções
desde 1970. Sobre as condições de realização deste trabalho e as características desta produção
tratam os subitens abaixo.
Desvendando as relações de trabalho informais na produção de confecções
O objetivo deste subitem é o de apresentar os resultados da nossa busca por compreender
como se dão as relações de trabalho informais na produção de confecções em Caruaru. Mas, para
tanto, é necessário apreender o que diz o conceito de informalidade e qual a sua origem.
O termo informalidade foi criado pela Organização Internacional do Trabalho (OTI), a partir
de uma pesquisa realizada no Quênia, em 1972. Sobre essa origem não acadêmica, mas
institucional, podemos destacar que o conceito de Setor Informal aparece reportando‐se à forma
de organização da produção, cuja unidade de análise é o estabelecimento produtivo, ao mesmo
tempo em que o núcleo para a classificação dos setores Formal e Informal constitui‐se no
emprego assalariado e a auto‐ocupação, respectivamente.
A informalidade também passa a ser associada à baixa remuneração, a condições precárias
na realização do trabalho, visto como um setor desorganizado e, principalmente, por ser ilegal
(lembrando, que este termo é utilizado a partir de um ponto de vista do contrato formal de
trabalho). Na informalidade quando se trabalha para alguém não existe vínculo formal entre
trabalhador e empregador e, desta forma, não é necessária a contribuição de encargos sociais aos
funcionários. Da mesma forma, quando se trabalha para si mesmo, na condição de autônomo,
mas não existe registro desta atividade, os trabalhadores não estão aptos a participar do sistema
de seguridade social.
De maneira geral, foram essas as características que acabaram por conformar o termo
trabalho informal no Brasil, sobretudo a partir da década de 1980. Porém, ao longo do tempo, o
trabalho informal passou a ser visto como benéfico aos olhos dos donos de fábricas e também de
negócios no setor de serviço, uma vez que por não contribuir com encargos sociais e outros
diversos custos legais aos trabalhadores, o lucro ao final do processo se tornava
consideravelmente maior, em relação ao trabalho formal. E é nesse instante, que o trabalho
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informal antes visto apenas como estratégia de sobrevivência para aqueles trabalhadores que
ganhavam pouco e trabalhavam muito, passa a ser uma “opção”, uma vez que ao final da
produção, além dos donos das fábricas ganharem mais, os trabalhadores também possuem um
aumento relativo em seus salários. Desse modo, com a evolução da economia capitalista, o
trabalho informal tornou‐se um grande “aliado” na acumulação de capital e aquele antigo
conceito de informalidade – relacionado a ideia de estratégia de sobrevivência, trabalho
desqualificado, baixa remuneração...‐; começa a ser questionado e abre alas para uma
reformulação do conceito de informalidade que passa a ser marcado por ideias neoliberais e pela
reestruturação produtiva através, principalmente, dos processos de terceirização e
subcontratação. Estes últimos passam a ser os traços marcantes desta nova etapa de
transformação das relações de trabalho e acabam fomentando o crescimento do trabalho
informal.
Portanto é diante deste novo olhar a respeito do conceito de trabalho informal e
informalidade que pesquisamos como se dá a ocorrência do trabalho informal na produção de
confecções em Caruaru, uma vez que esta é uma cidade que faz parte do Triângulo do Polo de
Confecções do Agreste e a principal fonte geradora de renda para a população é a produção de
confecção.
Conforme recente estudo do SEBRAE, denominado Estudo econômico do arranjo produtivo
local de confecções do Agreste Pernambucano, publicado em maio de 2013, o Polo de Confecções
do Agreste tem como uma de suas características marcantes a organização das unidades
produtivas em “empresas”: 57% do total; e “empreendimentos complementares” ou “facções”
(43%)1.
Esses dados, quando esmiuçados, também revelam outra classificação importante: a
dicotomia entre unidades produtivas formais e informais. Embora, conforme SEBRAE (2013) a
informalidade seja bem maior entre os empreendimentos complementares (93%) que entre as
empresas (66%), existe enorme quantidade de empresas informais, assim como existem
empreendimentos complementares formais. Isto demonstra o quão complexa e diversificada são
as formas como as relações de trabalho são construídas e como são diversas, também, as
dinâmicas de reprodução destas práticas uma vez que o processo produtivo típico de uma peça de
vestuário feita no Polo combina intervenções realizadas nas empresas e nos empreendimentos
complementares. Isto nos leva a aventar que a subcontratação de trabalhos externos acontece
através das facções, tipo de unidade produtiva que foi alvo de nosso trabalho de campo e através
do qual foi possível compreender como os sujeitos representam suas atividades e como vivenciam
a informalidade.
Através do trabalho de campo foi possível notar que a grande maioria trabalha na
informalidade e que ela não é vista, pelas trabalhadoras entrevistadas, como uma situação de
trabalho “ruim, prejudicial e precária”, como designado no inicio da definição de trabalho
informal, mas pelo contrário, o trabalho é visto como muito mais do que uma estratégia de
1
Conforme SEBRAE (2013), o principal critério empírico utilizado para separar, nos questionários, as empresas dos
empreendimentos complementares foi a declaração do empresário ou gerente entrevistado quanto à atividade de
vendas de sua unidade produtiva. Se a unidade produtiva declarou vender produtos finais (para o consumidor, para o
atacadista, para a rede de lojas, etc), ela foi classificada como empresa. Em caso contrário, ela foi considerada um
empreendimento complementar.
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sobrevivência, é um trabalho a partir do qual as pessoas fazem dele a sua vida, conseguindo
acumular bens e realizando alguns sonhos. Entretanto, é importante destacar que as condições de
realização do trabalho na costura, aos nossos olhos, isto é, pelo viés de pesquisador, são condições
precárias uma vez que são realizadas na própria casa, com rearranjos e adaptação de espaços, sem
horários definidos de trabalho e vida familiar, sem segurança com relação à certeza da venda da
mercadoria e renda semanal.
Com base na pesquisa empírica podemos afirmar que existe muita desorganização e
situações precárias, porém também foi verificado que o trabalho informal é visto por muitos como
uma opção, uma escolha. Afirma‐se isto com base em uma das entrevistas realizadas, a
entrevistada que chamaremos de “D1” é dona da própria facção, tem 30 anos de idade, ensino
superior completo e emprega 5 funcionários sem registro. Ela alegou que o trabalho de confecção
é muito mais lucrativo para ela do que ser professor, por exemplo, considerada esta última uma
profissão de bastante “status” na sociedade.
A flexibilização do trabalho e a parcialização das atividades na produção de confecções
A partir da década de 1970, em decorrência da reestruturação produtiva e tendo por
agente motivador a globalização, o mundo se viu em uma nova fase da produção e organização do
trabalho. Foi neste período que surgiu o que chamamos de modelo de produção toyotista ou
produção enxuta, o modelo que substituiu o sistema de produção fordista/taylorista2. Este novo
“estilo” de produção desenvolvido pela Toyota, no Japão, é caracterizado pela diversidade e
flexibilidade da produção e, por meio da flexibilização, essa nova forma de organização do
processo produtivo tem provocado um significativo aumento do trabalho parcializado, isto é, do
trabalho terceirizado, na maioria das vezes em domicílio, pela subcontratação de empresas e
pessoas. Desta forma, há uma substituição de uma mão de obra direta, por uma mão de obra
indireta e muitas vezes temporária.
Na cidade de Caruaru, o Polo de confecções é um agente motivador da economia. Ele
concentra‐se em todo o estado de Pernambuco, mas é no Agreste, mais precisamente nas cidades
de Toritama, Santa Cruz e Caruaru, como já mencionado, que ele é mais expressivo. Atualmente é
o segundo maior produtor de vestuário do país, e a cidade de Caruaru caracteriza‐se por ser um
agente motivador para a produção na forma de facções. Segundo dados do SEBRAE (2013) 70%
das unidades produtivas em Caruaru são facções.
As facções são empreendimentos que evidenciam a forma de produção flexível, elas são
responsáveis por realizar partes específicas do processo de confecção, são “especializadas” por
exemplo, no corte, em alguns tipos de costura, bordado, serigrafia...; e vinculam‐se a empresas
maiores. Empresas estas, chamadas de “contratantes” 3, que pagam por uma mão de obra mais
barata, através de um trabalho terceirizado.
O interesse pela análise das facções se dá pelo fato de a maioria delas ser unidades
produtivas informais que contratam mão de obra através de relações informais. Em Caruaru estes
índices a cada dia crescem pela facilidade em se montar uma facção ‐ basta ter uma máquina de
costura e um intermediário que lhe entregue serviço‐; além do que, tais empreendimentos dão
2

Sistema focado apenas na produção em massa e na padronização dos produtos.
Estes contratantes são fábricas e/ou fabricos. Estes últimos são empreendimentos, geralmente não formais, que
designam pequenas ou médias fábricas.

3
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continuidade, assim como denomina Harvey (1992), a um sistema de acumulação flexível. Este
sistema faz com que os índices, principalmente de trabalho em domicílio, cresçam de uma forma
extraordinária devido à forma como favorece as condições de realização do trabalho, como o fato,
por exemplo, de uma dona de casa conseguir conciliar o trabalho doméstico com o trabalho em
forma de facção sem precisar ausentar‐se de casa e, muito menos, desresponsabilizar‐se dos
serviços de cuidar, da casa e dos filhos.
Sendo assim, podemos constatar que as facções são caracterizadas por diferentes faces da
flexibilização. Foi possível constatar por meio da pesquisa empírica que este setor segue, mas ao
mesmo tempo cria um novo sistema de produção, visto que a produção de confecções de forma
terceirizada e em domicílio em Caruaru surgiu muito antes do conhecimento do termo toyotismo
ou especialização flexível, o que faz apenas com que este sistema funcione como um alicerce para
entendermos a singularidade da produção em forma de facções nesta cidade, que cresce
impulsionada pela tomada de atitude das empresas de contratá‐las para gerar mais lucro.
As representações sociais do trabalho informal
O conceito de representações sociais pode ser definido como uma área de pesquisas que
desvenda as informações a partir da construção de uma realidade. Visto isso, trabalhar com
representações sociais nos proporciona relacionar o individual e o coletivo para a compreensão da
realidade estudada. Segundo Minayo (2002), o termo representações sociais pode ser elucidado
como a verbalização das convicções que um cidadão possui daquilo que o cerca.
Para os objetivos propostos nesta pesquisa o conceito de representações é essencial para
que possamos compreender a vivência dos trabalhadores informais. A priori, nos propusemos
investigar como a informalidade reflete na vida dos sujeitos pesquisados e a partir das análises
realizadas elencamos algumas situações e características comuns a todas as mulheres
entrevistadas. Como exemplo apresentaremos a trajetória de três mulheres entrevistadas, apesar
de cada história ser singular elas foram escolhidas, entre as doze entrevistas, por melhor
representar a situação e mostrar que apesar da diversidade de perfil, com relação a escolaridade,
idade, anseios, motivações, expectativas para o futuro, e representações do trabalho informal, as
histórias se tornam semelhantes.
A entrevistada D1, solteira e sem nenhum filho, nunca recebeu nenhum auxílio
governamental e nem participa de qualquer grupo social. Todas as horas do seu dia são dedicadas
ao seu trabalho e nem mesmo em dias de lazer, ela larga de suas obrigações. Dona de uma facção,
em parceria com um sócio, ela trabalha em torno de 10 a 12 horas por dia, afirmando que com sua
posição de dona, a jornada de trabalho é bem maior do que a de seus funcionários. Solteira e sem
nenhum filho, formou‐se em pedagogia mas logo abandonou a profissão motivada pela boa
remuneração financeira que a confecção poderia lhe proporcionar. Há 17 anos a entrevistada
trabalha no ramo da costura, tendo o seu primeiro contato dentro de casa, por influência de sua
mãe, que também era costureira. Ela afirma que não tem nenhum problema de saúde em
decorrência do seu trabalho, diferente das outras entrevistadas. Por fim alega não ter planos de
deixar o seu trabalho e que pretende se aposentar. Acha que isso é possível por já ter trabalhado
com carteira fichada, em fábricas de confecção. Entretanto, optou por abrir seu próprio negócio e
iniciar como empreendedora informal, já que consegue ganhar bem mais.
A entrevistada D2, com 31 anos e ensino médio completo, divorciada e com uma filha,
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nunca recebeu nenhum auxílio governamental e nem participa de qualquer grupo social ou
associação. Dona de uma facção, que ergueu dentro de um ano e foi este seu primeiro contato
com o ramo da costura. Afirmou que fatura o que sua mãe em dez anos não conseguiu, e tem hoje
três funcionárias (uma delas, nossa entrevistada D3). Leva a vida independente, sendo a dona do
seu próprio nariz. Sua jornada de trabalho é de 12 horas por dia, além dos sábados. De acordo
com a entrevistada, o que lhe motivou a trabalhar com facção foi poder conquistar a sua
independência financeira e assim deixar de ser empregada dos outros, e é claro que tudo isso
partiu do incentivo da sua família e principalmente da sua mãe, que trabalha desde os 10 anos de
idade com facção. Segundo ela, alguns problemas de saúde como dor na coluna e principalmente
dor de cabeça, foram agravados pelo ritmo de trabalho, alegando que o último sintoma trata‐se
de algo mais psicológico, ou seja, preocupações e responsabilidades que ela como dona da facção
tem que ser responsável, como por exemplo: ter que dá conta de entregar mercadorias dentro do
prazo correto para o cliente, pois se passar da data ela acaba o perdendo. De acordo com ela, um
dos seus maiores prazeres é a leitura e um de seus planos futuros é poder cursar uma faculdade
de psicologia, que de acordo com a mesma, ajudaria a entender algumas questões familiares e até
para ajudar e entender suas funcionárias. A entrevistada disse que pretende legalizar a sua facção
quando conseguir se estabilizar e assim poderá fichar suas funcionárias e ela mesma.
A entrevistada D3, de 19 anos, empregada da nossa entrevistada D2, igualmente às duas
primeiras mulheres acima, nunca recebeu nenhum auxílio governamental e nem participa de
qualquer grupo social. Segundo ela sua jornada de trabalho, é de 9 horas por dia sem trabalhar
nos sábados e domingos. A mesma entrou no ramo da confecção muito nova, desde 15 anos de
idade, pois de alguma forma precisava conquistar as suas coisas e costurar era a única coisa que
sabia fazer. E tudo isso só aconteceu por influência de sua mãe, que é costureira e também por
outros membros da sua família, que trabalham com confecção. De acordo com a entrevistada, o
único problema que o seu trabalho trás, é a “velha dor de coluna”, comum nesta profissão. Devido
à correria que requer a confecção, logo largou os estudos e hoje aos 19 anos tem como plano para
o futuro concluir o ensino médio e poder ter a sua casa própria. Ela pretende não largar o seu
trabalho, mas em relação à aposentadoria, a mesma alega não pensar nisso neste momento. Uma
importante observação é que ela nunca teve a sua carteira assinada e sempre trabalhou nessas
condições de informalidade.
Em geral nota‐se algo em comum entre todas essas mulheres, que é poder proporcionar
aos filhos um estudo de ótima qualidade e principalmente conquistar a casa própria. Portanto a
confecção não é vista apenas como uma simples profissão, mas mais do que isso, é uma
oportunidade de poder melhorar de vida, pois são facções como estas que acabam tornando‐se e
proporcionando o lar e a vida destas mulheres.
CONCLUSÃO
Destacamos que o trabalho nas confecções é extremamente importante para os homens e
mulheres que vivenciam essa realidade. De maneira geral foi possível constatar que a maioria
dessas trabalhadoras não teve outras oportunidades de trabalho devido à baixa escolaridade. Os
poucos anos de estudo estão relacionados a necessidade de deixar a escola para trabalhar e
também pelo fato de sempre ter alguém na família envolvido com confecção, servindo como porta
de entrada para essa atividade. Percebemos que neste ramo é muito frequente os mais velhos
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ensinarem aos mais novos e quanto mais mão de obra – na maioria das vezes no sentido de ajuda‐
mais rápido cresce o pequeno negócio e maiores são as chances de ascensão social através do
consumo. Em geral as famílias e as mulheres entrevistadas trabalham para adquirir bens de
consumo duráveis e construir a casa própria. Na maioria dos casos a preocupação com o futuro é
uma preocupação distante, planos que não são feitos e nem questionados pela necessidade e
vontade de melhorar rápido de vida e pelo próprio ritmo de trabalho, chegando ao extremo de 12
a 14 horas por dia seguindo o lema de que “minha renda sou em quem faço...quanto mais
produção...mais ganho semanalmente”, como relatado por uma de nossas entrevistadas.
Contudo, acreditamos que mesmo com as várias dificuldades e condições de trabalho
precárias as pessoas não veem esta situação de uma maneira negativa, como um “vilão”, pois tudo
que essas pessoas conseguiram em suas vidas foi a partir da renda com a confecção, também é
perceptível que esses sujeitos não interpretam a informalidade como algo ruim para eles, afinal,
se os impostos não forem devidamente pagos os salários não sofrem nenhum tipo de diminuição
no seu valor, certo? Verificamos, com os depoimentos, que a informalidade muitas vezes é
cômoda para aqueles que não querem ter “gastos desnecessários”, e, nesse caso, guardar para o
futuro não é prioridade.
É possível concluir que o processo de produção de confecções facilita e proporciona a
parcialização das tarefas e incentiva a flexibilização das relações de trabalho. O rápido retorno
financeiro e o baixo investimento para iniciar o negócio atraem os trabalhadores sem muitas
outras opções de geração de renda. Contudo, percebemos que se criou uma situação em que a
informalidade é naturalizada pelos trabalhadores, ela é socialmente aceita, não é questionada.
Sabendo disto, as fábricas que se instalam na região e também os fabricos (fábricas informais)
fazem uso deste desconhecimento do que seria e quais as implicações de um contrato formal de
trabalho, por parte dos trabalhadores, para oferecerem pagamento por produção e acerto
semanal. A fala de uma de nossas entrevistadas nos chamou muita atenção, quando pedimos que
ela estabelecesse um comparativo entre o tempo que trabalhou para outra pessoa, em outro
ramo e sua situação atual com o seu trabalho na costura, dona de facção, como ela vê a sua vida
antes e agora; a resposta foi simples e objetiva “sai do nada para entrar no tudo”.
Por fim, é preciso ressaltar que infelizmente constatamos que além dos ganhos imediatos
com o trabalho na costura a falta de informação ainda faz com que muitos trabalhadores aceitem
ou até mesmo optem por trabalhar na informalidade, posteriormente sofrem com os danos
causados por este tipo de trabalho, como por exemplo, na velhice (aposentadoria), quando sofrem
algum acidente de trabalho (aposentadoria de incapaz), gravidez (licença e auxilio maternidade),
entre outros. Devido a esta vivência com o trabalho informal muitas famílias ficam desamparadas
por não possuírem remuneração nesses momentos difíceis, e esta não é uma realidade exclusiva
do Polo de Confecção do Agreste em Caruaru e sim de todo um país.
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RESUMO
O dialeto, como uma variante regional de um
idioma, é responsável por caracterizar uma nação;
refletir culturalmente as experiências cotidianas de um
povo e moldar sua própria identidade. Um exemplo de
dialeto é o bajubá ou pajubá, falado, essencialmente,
por travestis. Esse dialeto se constitui um importante
elemento construtor dessa identidade social. E é neste
que as travestis encontram uma maneira de falar sem
serem entendidas por terceiros. Em outro momento da
história brasileira, o grupo que formou a cultura jovem
da década de 60 buscava uma forma de expressão que
desviasse os olhares militares, porém pregasse a

liberdade, a atitude, a mudança da imagem social, a
sensação e a experiência. Em Lindonéia, do álbum
Tropicália ou Panis et Cirsencis, em alegoria está
representada a realidade da mulher pobre dessa época,
assim como a vida do gênero está representado nas
músicas da álbum Pajubá, compostas pela diretora
artística Jaqueline Farias, de maneira que é feito um
diálogo entre essas músicas. Chegando‐se, assim, a um
quadro comparativo de anonimato e insignificância
desses dois grupos perante a sociedade.

PALAVRAS‐CHAVE: travesti, pajubá, tropicália, identidade.

TROPICÁLIA OU PAJUBÁ: LINDONÉIA, UMA TRAVESTI À SUA ÉPOCA
ABSTRACT
The dialect, as a regional variant of a language,
is responsible for characterizing a nation; culturally
reflecting the everyday experiences of a people and
shape their own identity. An example of it is the dialect
Bajubá or Pajubá; mainly transvestites speak it. This
dialect is an important element constructor of this social
identity. Moreover, the transvestites find a way of
speaking without being understood by others by using
it. At another point in Brazilian history, the group that
formed the youth culture of the 60s sought a form of

expression that divert the military looks, but preached
freedom, attitude, changing of registered image, feeling
and experience. In Lindonéia, the album Tropicália or
Panis et Cirsencis, in allegory, depicts the reality of poor
women of that era, as well as the life of the gender
represented in the songs of the album Pajubá,
composed by the artistic director Jaqueline Farias. So, a
dialogue between these songs was made. Coming up,
thus, a comparative table of anonymity and
insignificance of these two groups in society.

KEY‐WORDS: transvestite, pajubá, tropicália, identity.
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TROPICÁLIA OU PAJUBÁ: LINDONÉIA, UMA TRAVESTI À SUA ÉPOCA
INTRODUÇÃO
O sistema de entendimento de sinais e códigos predefinidos, localizado no
cérebro humano e perceptível por meio dos sentidos, pode ser entendido como língua.
Essa sendo responsável, pela compreensão do mundo por meio de instruções
presentes em preceitos, originadas e compostas de regras de pronúncia; formações de
frases e palavras; lexia; expressões e clichês linguísticos (PERINI, 2010). É também, sob
a perspectiva de evolução de uma sociedade, dinâmica, susceptível a mudanças de
acordo com o progresso intelectual e cientifico no interior do coletivo (TANNURI,
2006).
A língua está inserida no conjunto linguagem, porém este não é sinônimo
daquele. É possível citar linguagens que não são necessariamente línguas, como a
linguagem de trânsito e de comunicação das abelhas (PERINI, 2010). É, por meio dessa
lógica, que a linguagem é capaz de manifestar ao exterior atividades e sentimentos
oriundos do interior que podem ser limitados pela língua. Dessa forma, é responsável
por materializar o pensamento em signos, como o grito, o gesto e a palavra (PEREIRA,
2000).
Além desses, pode‐se citar outro sistema de comunicação linguística,
caracterizada como uma linguagem derivada da língua, o dialeto. Sendo este uma
variante regional de um idioma (GARRAFA et al., 1999). É fato existir centenas de
dialetos em uma mesma língua, o qual caracteriza uma nação; reflete culturalmente as
experiências cotidianas de um povo e molda sua própria identidade (FALCK et al.,
2010).
Um exemplo de dialeto é o bajubá ou pajubá, mais conhecido entre o grupo

LGBTTT ‐ sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros como bate‐bate, ou apenas bate. Esse se configura como um dialeto derivado do
idioma yorubá‐nagô. É falado, essencialmente, por travestis. Não obstante, possui
adeptos em outros gêneros (SIMÕES et al., 2010). Para travestis em geral, o dialeto
possui origem nos solos sagrados de religiões afrodescendentes que utilizam o yorubá‐
nagô, especialmente o candomblé (DUQUE, 2012). Esta, ao contrário de outras
religiões, possui uma visão acolhedora a travestis, na qual há a possibilidade de
manifestações sexuais, inclusive por divindades, encontrando, assim, não apenas o
devido reconhecimento do gênero, mas identificação com deuses. Segundo Mott
(apud. Jimenez e Adorno, 2009. P. 21),
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“Logun‐Edé e Oxumaré são ‘transexuais’ ou ‘hermafroditas sociais’,
incorporando ao longo do ano, os dois sexos. O próprio Oxalá também
participa desta dualidade, pois segundo alguns mitos yorubás, reúne em si o
lado masculino e feminino – aliás, como muitos outros deuses antigos. Iansã
é mulher‐macho, veste calça e tem cavanhaque, além de ser forte e
poderosa ‘como um homem’.” (MOTT, 2009: s/ página).

Ainda, na gramática desse, os pronomes não aludem ao gênero pessoal, mas
sim à sua faixa etária, abrindo espaço à dualidade de gênero/sexo, assim como ao
hibridismo corporal (JIMENEZ e ADORNO, 2009). Como consequência disso, devido à
necessidade de encontro gramatical, semântico e social do gênero travesti (LOPES
JUNIOR et al., 2013), esse dialeto se constitui um importante elemento construtor
dessa identidade social, uma vez que o indivíduo adepto do bajubá encontra nesse
dialeto uma forma integral de socialização com o grupo, haja vista ser necessária uma
dupla autoafirmação: perante a si e a um grupo (SILVA FILHO e PALHETA, 2008).
Segundo Silva Filho e Palheta, 2008,
“O bajubá para os gays assume um caráter simbólico, uma vez que tem
como objetivo a maneira de demonstrar‐se, de assumir sua condição de
homossexual, de vender‐se para os outros, de possibilitar uma possível troca
simbólica. Ou de proteger [...] em determinadas situações de perigo, [...] ou
quando iriam fazer alguma coisa. Como corroborou um [..] entrevistado: ‘É
frescura, é uma maneira de se destacar!” e, ainda, “[a gente] fala [as gírias]
pras ‘mapôs’ (mulheres) não entenderem’.” (SILVA FILHO e PALHETA, 2008,
p. 4).

Essa relação entre a conversa particular e o uso do dialeto é altamente
perceptível: Em instituições de “proteção” a crianças e a adolescentes, na quais há
travestis adolescentes, assim como em alguns outros ambientes, surge a necessidade
de uma comunicação onde, para determinados assuntos, não haja compreensão
externa. Atualmente, o bajubá é difundido publicamente em lugares que fazem parte
do cotidiano travesti, como boates, bares, Organizações Não‐Governamentais (ONGs)
voltadas à diversidade de gênero, entre outros. Além disso, programas humorísticos e
novelas brasileiras frequentemente usam do dialeto em seus diálogos (DUQUE, 2012).
Em outro momento da história brasileira – quando submetido à repressão da
ditadura militar, assim como às profundas transformações sociais, políticas e
econômicas que o Brasil e o mundo vivenciavam ‐ o grupo que formou a cultura jovem
da década de 60 buscava uma forma de expressão que desviasse os olhares militares,
porém pregasse a liberdade, a atitude, a mudança da imagem social, a sensação e a
experiência. Além disso, o grupo objetivava firmar uma identidade social que o
diferencia‐se da sociedade estagnada. Esse movimento provocou mudanças
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consideráveis nos meios artístico‐culturais da época, tendo manifestações diversas na
música, teatro, literatura, poesia, cinema e artes plásticas (AMARAL, 2009).
Assim, com uma proposta diferente do engajado‐nacionalista promovido pela
esquerda militante ‐ que criticava de forma direta a política vigente ‐ assim como da
vertente “alienada e entreguista” ‐ representada principalmente pela Jovem Guarda,
com composições características como “Iê‐iê‐iê” do Roberto Carlos ‐, (BRUZADELLI,
2007) surge a Tropicália – nome derivado de uma exposição que daria nome à música
do cantor brasileiro Caetano Veloso, ao principal disco manifesto e posteriormente ao
movimento: Tropicalismo (AMARAL, 2009).
Em suma, o movimento que surgiu no final da década de 60 e durou cerca de
catorze meses buscava construir e resgatar uma identidade puramente brasileira,
entretanto abrir espaço à cultura internacional. Dessa maneira, a partir de 1967 o
cenário musical‐cultural brasileiro começava a se modificar com a música Alegria,
Alegria de Caetano Veloso, que é o marco inicial do Tropicalismo. É então que, em
1968, é lançado o disco Manifesto do movimento, Tropicália ou Panis et Cirsensis, que
contaria com a participação de Caetano, Gil, Mutantes, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, e
ainda arranjos de Rogério Duprat. Este tinha como base a paródia, representada pelo
uso de alegorias, que procurava desconstruir os discursos fechados da direita e da
esquerda (CONTIER, 2003). Nesta pesquisa, nosso foco será discutir esses discursos
pré‐elaborados, exclusivos e deterministas, da sociedade em que estão inseridos os
objetos de estudo ‐ tanto as travestis atualmente, quanto a mulher pobre da década
de 60 ‐, por meio da música.
MATERIAIS E MÉTODOS
Em virtude de atual uso intenso do bajubá, especialmente por travestis, esta
pesquisa surge da necessidade de estudar a construção social do ser através dos usos
do dialeto. Desse modo, trata‐se de um estudo comparativo e bibliográfico, no qual
utilizamos o método de documentação indireta, procurando identificar, analisar e
interpretar elementos de valor socialmente emancipatório do dialeto, traçando
paralelos com o movimento tropicalista.
Além disso, devido ao tratamento qualitativo dado à pesquisa, foram lidos
artigos e um livro que tratam do bajubá e travestis como temática principal, de modo a
nos familiarizarmos com a situação atual do gênero e sua relação com o meio social.
Ainda, a fim de que pudéssemos dialogar o uso do dialeto com o movimento
tropicalista, foram estudados artigos científicos, um livro e uma tese de doutorado, os
quais retomam historicamente e socialmente o período e vanguarda estudados
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Dentro da abordagem específica da pesquisa, temos como documentos
principais para análise simbológica e de elementos auditivos, a música Lindonéia
(1968), composta pelos cantores e compositores brasileiros Caetano Veloso, Nara Leão
e Gilberto Gil, interpretada pela própria no álbum Tropicália ou Panis Et Circensis
(1968).
Assim como as músicas da banda Pajubá, analisando criticamente as faixas do
álbum de mesmo nome, Pajubá, compostas pela diretora artística Jaqueline Farias e
lançado em 2007 pela gravadora Studio Universal. A pesquisa buscou, assim,
demonstrar o caráter libertador, sonhador, como também construtor de um novo
pensamento social em ambas as épocas; que tiveram o mesmo meio de propagação: a
música.

Figura 1: Capa do álbum Pajubá¹
Fonte: Internet

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inspirada pelo quadro “Lindonéia, a Gioconda do Subúrbio” do pintor Rubens
Gerchman, 1966, a música Lindonéia está longe de ser apenas uma crítica à política
vigente. A faixa está carregada de um teor social que, além de político, engloba outras
vertentes. Do mesmo modo, as músicas do álbum Pajubá, que à primeira vista são
somente para diversão, trazem uma visão exclusiva do mundo travesti. De maneira
que é possível encaixar as músicas do álbum e Lindonéia harmonicamente.
O quadro de Gerchman, nesse viés, traz uma moça pobre, do subúrbio,
machucada – o olho esquerdo roxo, a boca e nariz tortos comprovam isso ‐, que teria
morrido abruptamente, e por amor, segundo a legenda do quadro sugere: “Um amor
impossível” ( ) “a bela Lindonéia de 18 anos morreu instantaneamente”. Essa é a
mesma Lindonéia da música cantada por Nara Leão.
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Figura 2: Lindonéia, a Gioconda do Subúrbio
Fonte: Internet

Assim, logo nos primeiros versos da música, essa personagem é caracterizada.
Na primeira estrofe, e exclusivamente nela, Lindonéia encontra‐se sozinha, olhando‐se
no espelho. A antítese nos versos “Miss/ Linda, feia” – também encontrada no quadro,
uma vez que a imagem da mulher, propositalmente, se contrapõe a “a bela Lindonéia”
da legenda – nos diz que Lindonéia apesar de ser bela interiormente, não é vista pela
sociedade como sendo uma pessoa bonita. Julgamento, esse, constantemente
direcionado a travestis, que geralmente não são vistas como pessoas bonitas pela
sociedade, e tentam ininterruptamente mudar sua aparência para se encaixarem no
padrão de beleza social, assim como Lindonéia, para mostrar ao mundo que é linda –
“Miss”.
Essa estrofe deixa subentendido o sofrimento de Lindonéia; terminando com o
verso “Lindonéia desaparecida”‐ também complementada por “Miss”, que tem o
sentido de “desparecida” em inglês‐, confirmando assim a circunscrição da
personagem no meio social. Da mesma forma, na música Banheirão, da banda Pajubá,
percebemos que há a necessidade das travestis se esconderem, já que não são aceitas
na sociedade. Além disso, para reforçar esse pensamento, os versos “Coming out of
closet [Sair do armário] /Don't be ocó truqueiro [Não seja um truqueiro] /Tipo adé
fontó [Tipo gay enrustido] /Let's go to the [Vamos ao] banheiro (Tradução Livre)”
trazem toda essa carga de preconceito por meio pessoas que se escondem dentro de si
mesmo por medo do julgamento, assim como exemplificam o fato de terem que ser
esconder em locais privados para serem elas mesmas e exercer suas sexualidades.
Já na terceira estrofe temos uma coisificação de Lindonéia. Nos versos
“Lindonéia, cor parda/ Fruta na feira”, ela aparece como um fruta em exposição, algo
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que se é usado apenas quando necessário, podendo ser atirado ao lixo quando
aparentar qualquer defeito ou desserviência. Em linguagem figurada, quando o
homem estivesse faminto, a comeria. Isso dá‐se devido ao contexto machista e militar
que Lindonéia estava inserida, contexto esse que tratava a mulher apenas como objeto
para procriação. Sabe‐se que tratamento semelhante é dado às travestis, ao serem
tratadas como objetos, são buscadas apenas quando se há necessidade, geralmente
para relações sexuais. Em contrapartida a esse quadro, Lindonéia é solitária.
Percebemos isso nos próximos versos, “Lindonéia solteira/ Lindonéia, domingo/
Segunda‐feira” – que também demonstram um dos motivos para isso: sua realidade
não se altera. Os domingos nada diferem das segunda, ela não tem trabalho nem não
uma visão de futuro.
Por também estarem à margem da sociedade, as travestis, da mesma forma,
são solitárias, confirmamos isso nos versos “I'm looking for a ocó [Eu procuro um
homem] [...] I need to debandar [Eu preciso sair] / I want a bofe to me [Eu preciso de
um homem para mim] / Now I wanna know [Agora eu quero saber] / Do you want
my…? [Você quer meu..?] (Tradução Livre)” da música Aquelas, da banda Pajubá.
Sob a mesma instância, a quarta estrofe de Lindonéia caracteriza uma mulher
que está em todos os lugares – “Na igreja, no andor [...] Na preguiça, no progresso [...]
Nas paradas de sucesso” ‐, porém passa despercebida pela sociedade ou é negada
como existente – “Lindonéia desaparecida”. Travestis são, a todo momento,
segregadas da mesma forma, o que as leva para a prostituição, uso de drogas e
entorpecentes, uma vez que não encontram emprego, nem seu lugar devido na
sociedade (LOPES JUNIOR et al., 2013).
Já na segunda e sexta estrofes, a morte de Lindonéia é representada de forma
perturbante. Primeiro ela é animalizada, depois é coisificada novamente. Assim,
“Despedaçados/ Atropelados/ Cachorros mortos na rua” mostra o quanto ela era
desprezada pela sociedade e política da época. Além dos versos “O sol batendo nas
frutas/ Sangrando”, que retomam a coisificação de Lindonéia, ‐ comparando‐se a
travesti Geni, da música Geni e o Zepelim de Chico Buarque‐, mas com um diferencial,
ela não era a única “fruta na feira” – “Frutas” e “Cachorros”, no plural. De semelhante
forma, a comunidade travesti cresce a cada dia, mesmo assim, continua a ser
animalizada e coisificada. Nessa perspectiva, na sexta estrofe, já morta, Lindonéia
reaparece “no avesso do espelho [...] Ela aparece na fotografia” representando sua
lápide, porém o verso “Mas desaparecida” reforça seu anonimato, mesmo depois da
morte.
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Sumariamente, a reposta dada, na música ainda, para o sofrimento e morte de
Lindonéia se repete na segunda, quarta e sexta estrofes. As quais dizem: “Oh, meu
amor/ A solidão vai me matar de dor”. Está subentendido que apesar de ser excluída
pela sociedade, Lindonéia amava. E por isso, ela morreu – como dito também no
quadro de Gerchman, “um amor impossível”. Assim, além do verso sintético da música
Pam Delta T “But, who is the owner of this necão?” da banda pajubá, podemos afirmar
que a solidão das travestis vai além da falta de contato amoroso ou sexual, mas é uma
solidão social, advinda da exclusão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão do estudado, é possível inferir que o sistema capitalista da sociedade
brasileira atual age de semelhante maneira ao sistema ditatorial militar que vigorou 21
anos no Brasil em vários pontos. A repressão a grupos considerados inferiores é algo
que ainda remanesce dessa época. E isso acaba por interferir na vida do reprimido em
todas as suas relações sociais e sentimentais. Desse modo, os estudados acabam
sofrendo por estarem margeados à sociedade e ainda, dessa forma, não conseguirem
se relacionar.
Assim, Lindonéia representa o grande grupo menos abastado da sociedade,
formado principalmente por mulheres que não se encaixam no padrão de beleza social
nem têm recursos para serem consideradas humanas. E, por não terem nada a
oferecer à sociedade, são tratadas como animais; ou apenas “coisas”. Essa realidade
ainda persiste no Brasil, onde o mesmo grupo, apesar de ter conquistado alguns
direitos nos últimos 30 anos, ainda é excluído. Em virtude disso, não é, e não foi difícil
encontrar mulheres que viveram e vivem solteiras, ocupadas apenas com o incessante
trabalho –ou ócio ‐, condenadas à solidão e ao anonimato. Foram essas mulheres que
amaram; mas não foram correspondidas. E morreram por ocupar um espaço que lhes
era dado o direito de ocupar.
Assim como as mulheres foram, as travestis são tratadas como nada por
aqueles que se consideram pertencentes a uma sociedade civilizada. Hoje, porém,
diferentemente do passado, esse gênero consegue se expressar. Isso se dá por meio
do uso das roupas que gostam, das músicas que escutam, das festas que frequentam
etc. Porém elas estão constantemente sujeitas ao julgamento alheio. Por conseguinte,
o mercado de trabalho está fechado à travesti, os relacionamentos amorosos são raros
– afinal, “quem namoraria uma travesti?” ‐, o espaços nas escolas e na vida pública é
demasiado inexistente. O que acaba refletindo na sua vida cotidiana e do grupo.
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Dessa maneira o bajubá aparece como uma ferramenta de auto exclusão às
travestis, porém usada justamente por serem excluídas: faz‐se necessário seu uso. As
músicas do álbum Pajubá refletem diretamente o modo de vida das travestis. Ao
utilizar o dialeto nas músicas e ao falá‐lo no dia‐dia – assim como o inglês ‐ mascara‐se
a realidade do gênero de maneira a mostrá‐lo como mais aceitável, uma vez que
quando falado em português vai contra a moral estabelecida pela sociedade.
Atenta‐se aqui, também, para o sentimento de culpa. Pode‐se perceber que
Lindonéia gostaria de ser diferente ‐ isso explica o fato dela ficar olhando‐se no
espelho desejando ser uma “miss”. Assim como nas música do álbum Pajubá, por
várias vezes encontram‐se referências a pessoas que não querem mostrar à sociedade
quem elas realmente são. Isso acontece justamente por terem medo de se expor
demasiadamente.
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RESUMO
Neste artigo apresentamos os resultados do projeto de
pesquisa “Juventude nas redes sociais: identificações
dos jovens estudantes do IFRR/Câmpus Boa Vista sobre
juventude, educação e trabalho. O projeto consiste
numa pesquisa sobre juventude e seus processos de
construção de identidade, a partir da discussão de
temáticas que são mais relevântes nesta fase da vida.
Apresentamos a metodología utilizada para o
desenvolvimento da pesquisa, bem como os resultados
e discussões parciais, a partir dos dados já coletados.

Como resultados finais, tencionamos analisar a
percepção dos/as jovens estudantes do curso Técnico
em Secretariado integrado ao Ensino Médio do
IFRR/Câmpus Boa Vista, sobre juventude, educação e
trabalho, tendo em vista produzir conhecimentos que
possam orientar ou subsidiar políticas institucionais
voltadas à orientação de ingressantes nos cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio, em especial na
área de Secretariado, bem como contribuir na
elaboração e implementação de ações pedagógicas.

PALAVRAS‐CHAVE: juventude, identidade, educação, trabalho, redes sociais
YOUTH IN SOCIAL NETWORKS: IDENTIFICATION OF YOUNG STUDENTS IFRR / campus GOOD
VIEW OF YOUTH, EDUCATION AND WORK.
ABSTRACT
This article presents the results of the research
project " Youth in social networks: identification of
young students IFRR / Campus Boa Vista on youth,
education and work. The project consists of research on
youth and their processes of identity construction, from
the discussion of issues that are most relevant at this
stage of life. Here the methodology used to develop the
research, as well as the partial results and discussions
from the data already collected. As final results , we
intend to analyze the perception of / young students of
the Technical Secretariat integrated course in the
Middle School of IFRR / Campus Boa Vista , on youth ,
education and work , in order to produce knowledge
that can guide or subsidize institutional policies aimed
at orientation of new students in the integrated high
school , particularly in the area of Secretariat technical

courses , as well as contribute to the development and
implementation
of
educational
activities
.
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JUVENTUDE NAS REDES SOCIAIS: IDENTIFICAÇÕES DOS JOVENS ESTUDANTES DO IFRR/CÂMPUS
BOA VISTA SOBRE JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO.
INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta os resultados parciais de pesquisa submetido e aprovado no
Edital do programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR ‐
PIBICT/IFRR. O projeto consiste numa pesquisa sobre juventude e seus processos de
construção de identidade, a partir de suas percepções sobre educação e trabalho.
Para a concepção do projeto, servimo‐nos do entendimento de que os conhecimentos
construídos resultantes da pesquisa científica podem subsidiar intervenções institucionais
(ZABALA, 1998), bem como, de que o impacto social esperado da aplicação de políticas
públicas voltadas para a juventude brasileira depende de vários aspectos estruturais, porém do
ponto de vista do desenvolvimento da formação, da qualidade/quantidade de conhecimentos
construídos, serão tão melhor aproveitados quanto for consistente a formação pessoal e
cidadã do jovem.
Neste aspecto, buscando nos apropriar sobre as problemáticas que inquietam os jovens,
verificamos que, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas – Ibase e Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas
Econômicas, realizada no ano 2005, sobre políticas públicas para a juventude, após entrevistar
8 mil jovens brasileiros das diversas regiões do país, as questões que mais os preocupam são:
Violência: falta de segurança; criminalidade; Trabalho: emprego; desemprego; falta de
oportunidades; primeiro emprego; Educação: qualidade do ensino; degradação das
escolas públicas; acesso a ensino médio e universitário; Miséria: pobreza; fome;
desigualdade social; má distribuição de renda. Política: corrupção; descaso do governo
com jovens; falta de consciência dos (as) governantes. Saúde. Discriminação: racismo;
preconceitos (IBASE e PÓLIS, 2005, p.12).

Observamos que trabalho e educação se encontram na centralidade das questões que
afligem a juventude brasileira. E partir deste debate, passamos a pontuar políticas que visam
garantir aos jovens o acesso, a permanência a o êxito na escola, revestindo‐se como
prioridade, considerada investimento, consoante se depreende do ensinamento a seguir:
O fato de o documento do BM2 adotar a perspectiva de que os jovens devem ser
preparados para ser a “próxima geração” significa basicamente que eles devem
ocupar papéis na produção e na vida político‐civil, ou ainda se tornarem os
“trabalhadores, empresários, pais, cidadãos e líderes de amanhã”. Investir na
juventude revela‐se, portanto, uma estratégia processual do BM em nível global, para
combater a pobreza, ou a “reprodução intergeracional da pobreza”, e acelerar o
crescimento econômico. (CASTRO, ABRAMOVAY e LEON; 2007 p.20).

A dificuldade de inserção no mundo do trabalho também restringe o acesso a
movimentações de caráter político, localizadas, por exemplo, nos sindicatos e associações
profissionais, que lutam pela diminuição das desigualdades e maiores oportunidades e,
consequentemente, tal contexto influencia para que estejam mais vulneráveis, conforme
podemos inferir nesta breve passagem de Lopes:
Da mesma forma, seja focalizando tais mudanças nos movimentos sociais, seja
focalizando‐as nas delimitações sócio territoriais das desigualdades, essas perspectivas
apontam também para uma necessária análise das profundas transformações que
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afetam a autonomia dos atores sociais (LOPES; 2008, p. 356).

No caso específico do estado de Roraima, adicionamos ainda, o componente da
interação étnico‐racial e do processo migratório que, especialmente na zona rural, ao mesmo
tempo em que apresenta a riqueza da diversidade, também configura preconceitos de ordens
diversas.
A partir deste breve panorama buscamos retratar o contexto da juventude, com ênfase
para os jovens do Estado de Roraima, verificando que formam um segmento da sociedade que
concretamente pressionam a economia para a criação de oportunidades no mundo do
trabalho, requerendo uma atenção diferenciada por parte dos governantes.
Dessa forma, ao mesmo tempo em que se apresentam como potenciais para o
desenvolvimento, conforme destacado pelo Relatório 2007 do Banco Mundial, também
enfrentam obstáculos como o desemprego, à educação que não necessariamente apresenta a
qualidade necessária ao seu pleno desenvolvimento, a exclusão digital, e na área da saúde,
padece com problemas como a obesidade, doenças sexualmente transmissíveis, dependências
de drogas, e particularmente a violência, conquanto os jovens que estão expostos às mais
elevadas taxas de mortalidade por causas externas.
Assim, concebemos que analisar a percepção dos estudantes de Cursos Técnicos sobre
juventude, educação e trabalho, não apenas é relevante, como também traduz‐se em
responsabilidade social.
Diante dos argumentos apresentados até então, construímos como problema da
investigação para este projeto de pesquisa, as seguintes indagações:
Qual a visão dos jovens sobre ser jovens, sobre educação e trabalho? O que caracterizar o
sujeito jovem? Quais os entendimento e dúvidas dos jovens sobre educação e trabalho? Os
jovens estabelecem uma relação causal entre educação e trabalho?
Para dar conta destas discussões, utilizaremos como marcos teórico para embasar
nossas análises os autores Sposito (2005) na abordagem a categoria juventude, e no que se
refere à categoria identidade, aportamos nossas análises em Hall (2000) a partir de suas
produções sobre identidades e identificações.
Deste modo, o objetivo geral do projeto de pesquisa visa analisar a percepção dos/as
jovens estudantes do curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio do
IFRR/Câmpus Boa Vista, sobre juventude, educação e trabalho.
Enquanto desdobramentos do objetivo geral, temos os objetivos específicos que seguem:
 Traçar o perfil dos/as estudantes do curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino
Médio, do IFRR/Câmpus Boa Vista.
 Identificar aspectos do processo de construção da identidade dos jovens, a partir das
postagens e discussões travadas na rede social facebook.
 Conhecer a percepção dos jovens sobre o que significa e caracteriza o ser jovem, a
partir de questionários e de discussões provocadas no facebook.
 Compreender o entendimento e dúvidas dos jovens sobre educação e trabalho.

Como justificativas para a relevância científica e social desta pesquisa, destacamos que
no Brasil, especialmente a partir da década de 1990, os jovens passam a contar com uma
representação significativa no universo das temáticas investigadas pela ciência.
No âmbito dos compromissos internacionais, nas últimas duas décadas, a questão da
juventude obteve significativos, especialmente na Organização das Nações Unidas (ONU), e na

agenda dos países‐membros da Organização Ibero‐Americana de Juventude (OIJ)1. De acordo
com o Fundo de População das Nações Unidas, em 2011, os jovens com idades compreendidas
entre 10 e 19 anos, representaram 17% da população mundial, sendo que, destes, 90% vivem
em países em desenvolvimento.
No Brasil, atualmente contamos com cerca de 80 milhões de jovens, que representam
cerca de 26% da população do país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios/PNAD, 2010. Destes, 14 milhões podem ser considerados pobres, pois apresentam
renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
A partir deste breve panorama buscamos retratar o contexto da juventude, com
ênfase para os jovens da Região Norte e para o estado de Roraima, verificando que os jovens
formam um segmento da sociedade que concretamente pressionam a economia para a criação
de oportunidades no mundo do trabalho, requerendo uma atenção diferenciada por parte dos
governantes.
Partindo do entendimento que uma instituição voltada ao conhecimento científico e
tecnológico, necessita pautar suas ações em informações cientificamente coletadas e
analisadas, este estudo pretende constituir‐se em fonte de conhecimento para uma melhor
entendimento sobre o público alvo predominante do IFRR, os jovens.
A partir do exposto, julgamos de extrema relevância científica e social a abordagem às
temáticas pertinentes aos jovens, levando em conta que ainda apresente acanhada expressão
nas produções acadêmicas, sob o enfoque pretendido neste projeto. Tencionamos contribuir
para a superação dessa invisibilidade, e ainda, produzir conhecimentos que possam vir a
subsidiar planejamentos e intervenções que beneficiem os jovens estudantes.
MATERIAIS E MÉTODOS
Consideramos que esta pesquisa transita pelas concepções de pesquisa de natureza
básica, posto que estamos produzindo conhecimentos que servirão de subsídios para estudos
posteriores e/ou intervenções, mas também de natureza aplicada, visto que utilizaremos os
resultados coletados em atividades aplicadas concretamente junto aos estudantes do Curso
Técnico em Secretariado.
Adotamos a abordagem qualitativa, a partir da compreensão de que a apreensão dos
significados não se faz possível a partir de um critério apenas numérico, bem como,
consideramos que a flexibilidade – enquanto característica das metodologias qualitativas –
favorece a aproximação dos dados, interpretando‐os buscando uma melhor compreensão da
realidade social (Martins, 2004).
Do ponto de vista de seus objetivos, classificamos esta pesquisa como exploratória, pois
conforme Gil (1991), este tipo de investigação procura adquirir familiaridade com um
problema, de forma a compreendê‐lo e/ou formular diretrizes para ações, e estes são os
nossos propósitos traçados em nossos objetivos.
População e Amostra
A presente pesquisa está em execução no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia – IFRR/Câmpus Boa Vista, situado no município de Boa Vista‐RR, junto aos jovens
1
A Organização Ibero‐Americana de Juventude – OIJ é um órgão multilateral vinculado a Organização Ibero‐
Americana, cujo objetivo é promover o diálogo e cooperação em matéria de juventude, no âmbito Ibero‐Americano.
Compões a OIJ, Portugal, Espanha e os países da América Latina. No dia 04/08/2010, o Senado Federal autorizou o
ingresso do Brasil na OIJ.

matriculados no curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio.
A população investigada é composta por jovens, com idades delimitada entre 15 e 24 anos
de idade, tendo por marco referencial o recorte etário reconhecido pela Organização das
Nações Unidas – ONU, embora esta organização reconheça que esta referência não é um
padrão geral, posto que juventude é uma compreensão marcada pela realidade social e
cultural.
A amostra abrange a todos os estudantes matriculados no ano letivo 2014, no referido
curso técnico, em todas as turmas atendidas na forma integrada, do 1º ao 4º ano, perfazendo
8 (oito) turmas, com 322 alunos.
Instrumentação e coleta de dados
Quanto aos procedimentos técnicos, desenvolvemos em primeiro momento, pesquisa
documental, tomando por referência o conceito de Lakatos (2007) que a caracteriza como uma
fonte de coleta de dados restrita a documentos escritos ou não, sendo concebidos enquanto
fontes primárias.
Assim, estamos analisando os dados dos estudantes disponíveis no sistema acadêmico
adotado pela instituição, para traçar o perfil dos jovens pesquisados. As informações que não
estão possíveis coletar pelo sistema acadêmico, são objeto do questionário eletrônico a ser
aplicado, junto a todos os jovens, com expectativa de retorno de 30% destes. Para a
composição do perfil, contemplamos os seguintes marcadores de diferenciação: idade,
raça/cor, sexo/gênero, naturalidade, bairro onde mora, renda, procedência escolar.
Ao pensarmos esta constituição do grupo de informantes, visamos possibilitar uma
multiplicidade de situações e condições a que os jovens podem ser contingentes, influenciando
sobremaneira sua percepção acerca da realidade, conforme nos aconselha Bauer e Gaskell
quanto a tais questões:
Precisam manter a mente aberta para estratos e distribuições funcionais posteriores,
que podem não ser óbvias num primeiro momento. Podem começar pelo sexo, idade e
educação, mas podem precisar levar em consideração a etnia, a religião, às divisões
urbano/rural a fim de identificar e maximizar a variedade nas representações das
pessoas sobre determinado tema. (BAUER, GASKELL; 2002, p. 59)

Paralelamente, estamos realizando sessões de grupos focais com representação das
quatro séries, onde estamos buscando identificar os significados que atribuem a ser jovem, a
educação ao trabalho.
Para tanto, contamos com a contribuição de profissionais da área de psicologia que atuam
no IFRR, na docência e na CAES. Cada encontro tem duração entre 90 a 120 minutos e tem
contado com a participação de 8 a 12 jovens, considerando a composição já descrita
anteriormente. (DEBUS, 1988)
Como fonte alternativa de dados para análise, estamos acompanhando as postagens na
rede social Facebook, colocadas por jovens que compõem o universo da pesquisa, relacionadas
aos objetivos da pesquisa.
Visando favorecer a coleta de informações, elaboramos uma página na referida rede
social, destinada exclusivamente para esta pesquisa, onde os jovens podem postar suas
opiniões sobre os temas em discussão, bem como participar de debates provocados por
qualquer dos participantes, ou pelos pesquisadores, ilustrada neste artigo, a partir da Figura 1.

Figura 1 – Página na elaborada na rede social facebook visando favorecer a discussão com jovens
sobre identidade, educação e trabalho. Disponível em
https://www.facebook.com/pages/Projeto‐Juventude‐Nas‐Redes‐Sociais‐Identidade‐
Educa%C3%A7%C3%A3o‐E‐Trabalho/271139323068508?skip_nax_wizard=true. Acesso em
03/05/2014.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Sendo um projeto de pesquisa que se encontra em plena execução, apresentaremos a
seguir, alguns resultados parciais que julgamos relevantes.
Inicialmente, realizamos a pesquisa documental junto ao sistema de registro acadêmico
do IFRR/Câmpus Boa Vista, tendo em vista elaborar o perfil dos estudantes que constituem o
público alvo da pesquisa.
Compondo os/as alunos/as do curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio,
identificamos que é um curso com predomínio de mulheres, posto que 93% dos estudantes
matriculados são do sexo feminino.
No que tange a autodeclaração étnico‐racial, constatamos que a maioria se declara parda,
como podemos observar na figura 1.

Figura 2 – Perfil dos estudantes do curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino
Médio, do IFRR/Câmpus Boa Vista, conforme autodeclararão ético‐racial.

No que se refere as condições socioeconômicas dos estudantes, buscamos nos aproximar
desta realidade a partir do marcador renda familiar, onde, a partir dos dados disponíveis no
sistema de registro acadêmico do IFRR/Câmpus Boa Vista, pudemos perceber que a maioria dos
estudantes
Tem renda familiar mensal entre 1 (um) e 5 (cinco) salários mínimos, havendo, contudo,
um quantitativo expressivo de estudantes, superior a 20% destes, que tem renda familiar
mensal inferior a 1 (um) salário mínimo, conforme podemos observar na Figura 2.

Figura 3 ‐ Perfil dos estudantes do curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino
Médio, do IFRR/Câmpus Boa Vista, conforme sua distribuição em faixas de renda mensal,
medidas em salários mínimos (SM).

A partir destes resultados parciais, realizaremos as análises das postagens dos jovens
relacionadas à temática do projeto, nas redes sociais, bem como, suas colocações realizadas
durante os encontros onde vem sendo aplicada a técnica de grupos focais.
CONCLUSÃO
No decorrer deste projeto, como resultados finais, tencionamos analisar a percepção
dos/as jovens estudantes do curso Técnico em Secretariado integrado ao Ensino Médio do
IFRR/Câmpus Boa Vista, sobre juventude, educação e trabalho, tendo em vista produzir
conhecimentos que possam orientar ou subsidiar políticas institucionais voltadas à orientação
de ingressantes nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, em especial na área de
Secretariado, bem como contribuir na elaboração e implementação de ações pedagógicas.
Pretendemos ainda possibilitar aos jovens espaços para apropriação teórica e discussão
sobre seus comportamentos, identidade e perspectivas de futuro relacionadas à formação
profissional e o ingresso no mundo do trabalho.
Enquanto objetivos institucionais, visamos contribuir na produção científica da instituição
a partir da produção e submissão de trabalhos científicos em periódicos e eventos locais e/ou
nacionais, fortalecendo, assim, a pesquisa científica no IFRR.
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RESUMO
O artigo tem por objetivo identificar marcos regulatórios
e condições de trabalho no combate às endemias no
Acre, sobretudo dos trabalhadores vinculados a
Campanha de Erradicação da Malária (CEM) e da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
(SUCAM) que durante décadas se expuseram ao Diclo‐
Difenil‐Tricloroetano (DDT). Ancorada no método
dialético, tendo como técnica para coleta de dados a
gravação e análise de histórias de vida tópicas e revisão
teórica, a pesquisa lança luz sobre questões que
merecem maior aprofundamento teórico e prático,
como a invisibilidade da categoria, a precarização do

trabalho a que foram e estão sendo submetidos,
ausência do Estado quanto a políticas de saúde e
segurança do trabalho eficazes. As situações relatadas
no trabalho em campo são capazes de evidenciar
também como as atividades de trabalho afetam o
individuo em todas as suas dimensões e, para tanto,
precisam de uma abordagem multiprofissional,
inter/transdisciplinar e intersetorial.

PALAVRAS‐CHAVE: Trabalho, Endemias, SUCAM, CEM, FUNASA.

ENDEMIC DISEASES COMBAT AGENTS: INVISIBILITY, PRECARIZATION AND RISKS OF WORK IN
ACRE
ABSTRACT
This paper aims at identifying regulations and work
conditions in combating the endemic diseases in Acre,
above all of workers connected to the Campaign of
Eradication of Malaria (CEM), who, for decades, have
been exposed to dichloro‐diphenyl‐trichloroethane
(DDT) and that of the Campaign Superintendence of
Public Health (SUCAM). Anchored on the dialectical
method, and also having as technique to collect data the
recording and analysis of life stories as well as
theoretical revision, the research brings about issues

that deserve more theoretical and practical deepening,
such as the invisibility of the category, the precarity of
the work they do, and the omission by the State when it
comes to effective policies of health and work safety.
The reported situations in the work field are also able to
point out how the work activities affect the individual in
all its dimensions and, for this, they need a multi‐
professional, inter/transdisciplinary and intersectoral
approach.

KEY‐WORDS: Work, Endemic Diseases, SUCAM, CEM, FUNASA
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AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: INVISIBILIDADE, PRECARIZAÇÃO E RISCOS DO
TRABALHO NO ACRE.

INTRODUÇÃO
Os Agentes de Combate às Endemias integram uma categoria profissional regulamentada
pela Lei n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006 e, ainda, pela Lei n.º 12.994, de 17 de junho de
2014. Para o exercício do cargo, exige‐se formação em nível fundamental e curso introdutório de
formação inicial e continuada na área1, cujas responsabilidades consistem no “exercício de
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS, sob supervisão do gestor de cada ente federado”.
Incluem‐se nesta categoria os antigos servidores da FUNASA, conhecidos também no Acre como:
guardas sanitários, guardas da SUCAM, sucanzeiros, guardas de endemias, guardas da malária,
malaeiros ou exército de mata‐mosquitos; que se constituíram como objeto mais imediato da
pesquisa (BRASIL, 2006; 2014).
A pesquisa reconhece, portanto, a solidez e longevidade do trabalho como categoria
central da análise social e, para tanto justifica a necessidade de estudo das transformações no
âmbito do capital e trabalho, sobretudo nas últimas quatro décadas. Ao estudar o trabalhador
que atua no combate às endemias, se aceita a existência de uma nova morfologia do trabalho,
explicitada por Mészáros (2002) e Ricardo Antunes (2005. p.51), composta pelos trabalhadores
produtivos e improdutivos, considerando que estes últimos “vivenciam situações objetivas e
subjetivas que têm similitude com aquelas vivenciadas pelo trabalho produtivo”.
Destaque é dado para a Saúde e Segurança do Trabalho de Agentes de Combate às
Endemias que, pela natureza de sua atividade, foram e são constantemente expostos a riscos
ambientais, entendidos na Norma Regulamentadora nº 09 (NR‐9) como “agentes físicos,
químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza ou
intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos a saúde do trabalhador” (MTE,
2014a).
Acrescente‐se a estes os riscos ergonômicos e riscos de acidentes, previstos nas NR’s nº
17 e 09, consecutivamente (MTE, 2014b; MTE, 2014c). Ademais, os riscos de natureza
psicossociais e o sofrimento gerado pelo trabalho, sempre esquecidos, mas que emergem
quando da confrontação entre trabalho prescrito e trabalho real (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007).

1

O Governo do Acre, através do Instituto Dom Moacyr/Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha oferta aos
aprovados em concurso público (efetivo ou provisório), o curso Técnico em Vigilância em Saúde, enquadrado no
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, no eixo de Ambiente, Saúde e Segurança (MEC, 2012). Entretanto, há
o reconhecimento entre os trabalhadores de que as informações na área de saúde e segurança do trabalho precisam
ser aprofundadas, o que deveria estar sendo feito pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa optou‐se pelo uso do método dialético, a partir de
abordagem qualitativa, evidenciando os fenômenos como resultado de conjunto complexo de
processos, em uma mudança ininterrupta, na qual os aspectos da realidade (natureza ou
sociedade) prendem‐se por laços necessários e recíprocos (FRIGOTO, 2004, p. 71‐90).
Por se tratar de resultados preliminares, as técnicas empregadas constaram de
levantamento bibliográfico e coleta de histórias de vida tópica de trabalhadores da CEM/SUCAM
(ativos ou não), sendo precedidas de levantamento documental e entrevistas semiestruturadas
com representantes de instituições. A consolidação da pesquisa se fará com em longo prazo,
com construção de uma metodologia aplicada ao ensino de saúde e segurança do trabalho para
agentes de combate às endemias no Acre, mas que possa ser replicado para trabalhadores de
outros Estados. Logo, justifica‐se a participação de discente do Curso Técnico em segurança do
Trabalho.
Considerando os parcos registros no Acre sobre trabalhadores da área de endemias,
recorreu‐se a análise de histórias de vida já coletadas por uma das pesquisadoras2. Identificou‐se,
inicialmente, que no Acre o referido grupo constou de 558 trabalhadores, dos quais 57 já haviam
falecido no período de 1996 a 2011, a maior parte com agravos de saúde que familiares creditam
ser decorrência da contaminação por DDT3 em virtude das rotinas de trabalho4. Portanto, o
universo da pesquisa para coleta de histórias de vida ficava restrito a 501 trabalhadores.
Respeitando os critérios de saturação proposto por Minayo (2010, p. 197), era um desafio
reduzir o número de trabalhadores, adotando‐se como referência a antiguidade no serviço de
combate às endemias e a existência de representantes de todas as regionais administrativas do
Acre, a saber: Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá‐Envira, Juruá e Purus. A pesquisa alcançou assim a
totalidade de 20 dentre os mais antigos trabalhadores, indicados pela “Associação DDT – Luta
pela Vida”, que possui cadastro atualizado de todos os trabalhadores que já manipularam DDT no
Acre. Além das gravações, fotografias antigas, apostilas de cursos e cópias de relatórios técnicos
auxiliaram na construção dos quadros socais que a memória recriou través das histórias de vida e
levantamento bibliográfico.
2

Um trabalho de coleta de histórias de vida tópicas foi autorizado por Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos ‐ CEP (CAAE 11246412.1.0000.5009) e integra um Banco de Dados disponível aos Grupos de Pesquisa
“Saúde, Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho – IFAC”, “Mundos do Trabalho na Amazônia – UFAC”, sendo
também agregado na criação de uma tecnologia social para ensino de saúde e segurança do trabalho para agentes
de combate às endemias, através do Programa de Doutorado em Ensino de Biociências e Saúde do Instituto Osvaldo
Cruz/Fiocruz, cujo Grupo de Pesquisa “Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos‐ LITEB” está
vinculado.

3

O Diclo‐Difenil‐Tricloroetano (DDT) é um composto químico, moderadamente tóxico, que causa a morte de
mosquitos através de espasmos. Foi usado no controle dos vetores da malária e do tifo e, quando metabolizado
pelo organismo, transforma‐se em outras substâncias conhecidas como Diclorodifenildicloroetileno (DDE) e o
Diclorodifenildicloroetano (DDD) ambos altamente persistentes no ambiente.
4

Sobre os resultados da concentração de DDT/DDE no soro sanguíneo de trabalhadores acreanos, é válido consultar
Rocha (2011).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Marcos do trabalho de combate a endemias são delimitados no Acre a partir do ciclo
econômico da borracha (1879‐1912 e 1942‐ 1945), especificamente de 1910 a 1913, quando
ocorreram expedições de Carlos Chagas à Amazônia, contratadas pela Superintendência de
Defesa da Borracha. Registre‐se também a organização do Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP e depois FSESP), em cooperação com o Governo Americano e assinatura de convênio para
atividades de saneamento, profilaxia da malária e assistência médico‐sanitária às populações da
Amazônia, todas em 1942 (FUNASA, 2006, KLEIN, 2002). No ciclo econômico da agropecuária,
inscreve‐se a criação da CEM e da SUCAM, em 1965 e 1970, consecutivamente.
A SUCAM constituiu‐se mediante fusão do Departamento Nacional de Endemias Rurais
(DENERU), da Campanha de Erradicação da Malária (CEM) e da Campanha de Erradicação da
Varíola (CEV), tonando‐se o órgão de maior penetração rural no país, com estruturas instaladas
em todos os Estados brasileiros (FUNASA, 2004, 2006; BATISTELLA, 2009).
Em 1988, mudanças significativas são apresentadas com a aprovação da Constituição
Federal que, ao colocar a saúde como direito de todos e dever do Estado, estabelece a
necessidade de criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do qual se seguiram
inúmeras normas e pactos no intuito de melhor definir papéis dos entes federados na gestão e
operacionalização do sistema, formas de financiamento e mecanismos de repasse de recursos.
Em 1990, ocorre a fusão da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP) e da
Superintendência de Campanhas (SUCAM), constituindo a Fundação Nacional de Saúde. Seguiu‐
se a isto, em 1999, o que repercutiu na cessão de 26.000 trabalhadores de nível médio da
FUNASA aos Estados e Prefeituras (FUNASA, 2004, 2006; BATISTELLA, 2009).
No Acre, os trabalhadores que ainda não se aposentaram estão espalhados em Distritos
Sanitários Indígenas/FUNASA, bem como na Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de
Saúde. Convivem com outros tantos que ajudam a construir o combate às endemias no Acre,
quer efetivos das referidas secretarias ou precarizados da Pró‐Saúde Acre5, que contrata agentes
de endemias em todo o Estado, através da CLT, para atuarem em situações e excepcionais.
Quanto ao tempo de trabalho vivido na CEM e SUCAM, relataram que o ingresso era
possibilitado mediante atribuição de nota em avaliação objetiva sobre conhecimentos gerais.
Seguia‐se a isto a arguição sobre habilidades em nado, remo e capacidade em fazer longas
caminhadas pela mata fechada.
Os cursos realizados limitavam‐se, na sua maioria, a técnicas de borrifação,
especificamente a maneira de dissolver o DDT, distância e altura que deveria ser mantidas da
parede quando da aplicação do inseticida. Na maior parte dos casos, o treinamento ocorria na
prática, sendo desenvolvido por guardas mais experientes que ensinavam também como
proceder à coleta de lâminas, vacinação e captura de anofelinos vivos através da técnica de iscas
humanas, ou seja, a exposição a inseto visando a sua captura para estudo.
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) disponibilizados sistematicamente eram
farda (calça e camisa cáqui), um capacete e um balde de alumínio, conforme figura 1.
5

Pró‐Saúde Acre é uma paraestatal de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública,
com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária, financeira e quadro de pessoal próprio, que não integra a
Administração Pública.
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Organização, disciplina e regimes de trabalho extenuantes eram impostos aos trabalhadores,
sendo‐lhes vedado falar sobre política e religião. Seus gestores impunham regras, penalidades e
mesmo expressões típicas do militarismo, o que era assimilado pelos trabalhadores sem muita
resistência, dada a precariedade de oferta de trabalho no Acre, bem como pelo regime de
exceção que se vivia na época.
A grande maioria dos agentes de combate a endemias interrompeu os estudos em virtude
do trabalho ser desenvolvido primordialmente na zona rural, por períodos que variavam de uma
semana a quatro ou cinco meses. O meio de locomoção era fluvial, sendo acondicionado nos
barcos o DDT, combustível e outros compostos químicos, a comida e a roupa para todo o período
de trabalho.

Figura 1 – Trabalhadores de combate às endemias no Acre – SUCAM em atuação nos seringais
Acervo: Associação DDT – Luta pela Vida
A água que esses trabalhadores dispunham para consumo provinha de poços, rios e
igarapés, sendo a captação realizada com o auxílio de qualquer utensílio disponível no momento,
inclusive o capacete e o balde que recebiam para utilizar no combate as endemias, para mistura
de produtos químicos.
A alimentação era quase sempre doada pelos seringueiros, assim como disponibilidade de
local para dormir, considerando que não conseguiriam carregar grande quantidade de alimento
mais os materiais de trabalho pelas estradas de seringa. Somava‐se a isso o fato de que,
especialmente na época da CEM e SUCAM existiam atrasos no pagamento das dos salários.
Quando levados a campo pelo trabalhador, alimentos eram transportados pela mata em bolsas
com equipamentos de trabalho e produtos químicos ou no balde onde faziam a mistura do DDT.
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Há registros de que, por vezes, sobras de materiais da borrifação eram doadas
principalmente a seringueiros como recompensa. As sobras eram usadas na agricultura, para
tratamento de animais doentes ou para matar piolho em crianças. Entretanto, os próprios
trabalhadores costumavam usar as sobras dos produtos também para estas finalidades em suas
residências. Em alguns municípios, foi possível constatar que a ausência de espaços para estoque
de produtos fazia com que a casa de alguns trabalhadores se transformasse em depósitos
provisórios, o que levava a exposição dos próprios familiares.
Durante as viagens dormiam nos barcos sobre o DDT, expondo‐se a riscos decorrentes da
inalação e do contato dérmico com esse produto (figura 2 – destaque para caixas de DDT).
Também se expunham quando procediam a borrifação intradomiciliar, que consistia em dissolver
o inseticida que se apresentava em pó molhável, com o auxílio de pás em baldes de alumínio
conforme as orientações recebidas. Durante as caminhadas pela mata e nas viagens de barcos,
alguns trabalhadores acabavam por perder essa pá e a mistura chegava a ser feita com a mão.
Depois de realizada essa primeira mistura, acondicionava‐se na bomba costal com o restante de
água necessária para a completa dissolução do inseticida e, assim, realizavam‐se aplicações de
inseticida nas residências com o itinerário a ser cumprido a cada seis meses.

Figura 2 – Trabalhadores de combate às endemias no Acre – Embarcação da SUCAM
Acervo: Associação DDT – Luta pela Vida
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As embalagens de DDT não continham informações, orientações ou advertência, o que
tornava inviável a tomada de medidas de proteção e preservação da saúde. Inicialmente o
produto era recebido em caixas de 45 quilos e competia aos servidores dividi‐lo em cargas de 670
gramas. Durante a divisão e empacotamento, os trabalhadores ficavam em locais fechados e sem
ventilação e, como não usavam EPIs, a inalação do produto e o contato dérmico era uma
constante. A utilização da mesma roupa durante todo o período de trabalho a tornava altamente
contaminante, uma vez que acabava por ficar impregnada pelo produto por não ser
confeccionada em material adequado, nesse caso, impermeável.
As máscaras passaram a ser distribuídas apenas com a criação da FUNASA e eram
consideradas como impróprias ou desconfortáveis, por atrapalharem a realização das atividades.
A distribuição desses equipamentos deu‐se sem maiores explicações, contribuindo para que
muitos não o usassem. A cobrança realizada pela administração‐gestão tornou‐se ineficaz, visto
que entre os trabalhadores não havia a preocupação com a contaminação.
Todos começaram trabalhar bem jovens e acreditavam que o mal‐estar constante era em
decorrência do longo período de trabalho e muito esforço físico sem a alimentação adequada.
Somente a observação dos mananciais após a limpeza dos materiais usados na borrifação foi
capaz de chamar a atenção para os riscos, considerando a morte de plantas, peixes e outros
animais expostos ao produto (figura 3).

Figura 3 – Limpeza inapropriada de bombas de borrifação com DDT ‐ SUCAM
Acervo: Associação DDT – Luta pela Vida
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Apenas com a criação da FUNASA tornou‐se regula a distribuição de Equipamentos de
Proteção Individual, o que se manteve após a descentralização sob a responsabilidade de Estado
ou, em alguns casos, de municípios. Contudo ainda foi possível verificar em quase todos os
municípios visitados o uso inapropriado dos equipamentos de proteção individual ou, ainda, o
não uso dos mesmos.
A ausência de exames periódicos atrapalhava a verificação da saúde dos servidores e
impedia que se verificasse o nível de contaminação pelo uso do produto sem proteção adequada.
Assim, já não é possível relatar quais doenças foram provocadas e quais foram agravadas pelo
trabalho. São relatados, contudo, processos de esgotamento físico, depressão, alergias,
problemas circulatórios e nas articulações e, em maior gravidade, diferentes tipos de câncer.
No aspecto social, o trabalho no combate a endemias afastava de seus vínculos familiares,
sendo constantemente relatado o caso de separação e desestruturação familiar em virtude das
longas viagens a trabalho. Este é sem dúvida um motivo de sofrimento entre os trabalhadores
pesquisados, sobretudo dos que perderam definitivamente o contato com cônjuge e filhos.
Igual sofrimento causava aos entrevistados a falta de reconhecimento por parte da
sociedade, manifesta no descaso as suas lutas políticas e, principalmente, no desconhecimento
de que sua trajetória profissional esta atrelada aos projetos de desenvolvimento para a
Amazônia. Adicione‐se a insto a indiferença e discriminação dos colegas que hoje desenvolvem as
mesmas atividades, mas não possuem a mesma remuneração, não tem a mesma segurança em
relação ao amanhã e não se percebem como classe.
Em muitas das secretarias municipais foi possível verificar a fragmentação da categoria já
na hora de assinar o ponto (frequência semanal de trabalho), sendo esta dividida em três pastas
com as inscrições FUNASA, Estado e Pró‐Saúde.
A simples leitura atenta de materiais de divulgação e trabalhos científicos demonstrará
que pouco ou quase nada se fala sobre os agentes de controle de endemias. Quase sempre as
informações repassadas são as mesmas destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
para quem já se tem produzido uma série de documentos técnicos e científicos.
Ao analisar as práticas educativas de agentes de combate a endemias em serviço de
controle de zoonoses em Belo Horizonte, Fraga (2012, p. 93, 108, 141‐143) destacou que a
categoria de trabalhadores estudada sofria pela falta de investimentos em capacitações técnicas
e má qualidade de equipamentos de proteção individual disponíveis, bem como com a exigência
crescente de alta produtividade, fragilização de vínculos e baixa remuneração. Esclareceu, ainda,
a necessidade de maior humanização no gerenciamento e organização das atividades de
trabalho, mediante adoção de práticas dialógicas.

4 CONCLUSÃO
É certo que o Estado brasileiro tem uma dívida com o “exército de mata‐mosquitos”,
posto que garantiram, a seu modo, a reprodução sociometabolica do capital, mesmo com
poucos conhecimentos e equipamentos que permitissem a manutenção de sua saúde e
segurança. Providências precisam ser tomadas a fim de dar visibilidade ao contingente de
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trabalhadores que se torna cada vez mais amplo e complexo, agora com a marca cada vez mais
forte da precarização do vínculo de trabalho.
Informações sobre a história e sua consequência nas vidas destes trabalhadores podem e
devem ser incorporados em processos educativos para que as gerações presentes construam
condições de trabalho seguras em que a saúde do trabalhador esteja em patamar de prioridade
em relação a todos os riscos inerentes às suas atividades.
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RESUMO
O projeto Novembro Negro do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus
Vitória da Conquista, objetiva contribuir para o
cumprimento da lei nº 10.639/03 que torna obrigatório
nas escolas da educação básica do Brasil o ensino da
História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana. Com base
na lei, a Coordenação do referido projeto, desde 2011,
promove uma série de atividades, como pesquisas
etnográficas das comunidades negras da região,
produção de documentários sobre Comunidades
Quilombolas, mostras fotográficas, pesquisas dentre os

estudantes do campus com o percentual de alunos que
declaram a cor negra, que favoráveis às ações
afirmativas (cotas), e quanto à percepção do racismo no
IFBA, sobretudo estabelecendo uma pedagogia
antirracista que valorize e preserve a histórica herança
da cultura afro‐brasileira.

PALAVRAS‐CHAVE: Consciência Negra, Lei 10.639/03, IFBA, Ações Afirmativas, Vitória da Conquista.

NOVEMBER NEGRO THE IFBA: A PROPOSAL OF REFLECTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE
LAW 10.639/03
ABSTRACT
The Black November the Federal Institute of
Education, Science and Technology of Bahia (IFBA),
Campus Vitória da Conquista, objective enforcement of
the law n º 10.639/03 mandating schools of basic
education in Brazil teaching of African History and
Culture ‐Brazilian. Based on the law, the coordination of
this project since 2011, promoting a series of activities,
such as ethnographic studies of black communities in
the region, producing documentaries on Quilombo

Communities, photographic exhibitions, research among
students on campus with the percentage of students
declare that the color black, which favor affirmative
action (quotas), and how the perception of racism in the
IFBA, especially establishing a antiracist pedagogy that
values and preserves the historical heritage of african‐
Brazilian culture.

KEY‐WORDS: Black Consciousness, Law 10.639/03, IFBA, Affirmative Action, Vitória da Conquista.
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EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E A LEI 10.639/03: UMA PROPOSTA DE REFLEXÃO SOBRE O
NOVEMBRO NEGRO DO IFBA
INTRODUÇÃO
Em face das demandas da educação e dos diversos contextos da diversidade humana, em
que se inserem educadores e educandos, o IFBA campus Vitória da Conquista, sob a coordenação
dos professores da área das ciências humanas, com o auxílio de estudantes bolsistas e em
parceria com a UESB, realiza desde 2011 o projeto “Novembro Negro”. Fundamentado na Lei n.
10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da História e Cultura Afro‐brasileira e Africana nas
instituições de ensino público e privado no Brasil. A discussão das realidades nas quais o negro é
historicamente inserido ou mesmo excluído, demonstra a relevância de tal discussão e expande
as possibilidades de se entender o mundo e a (des)humanidade.
Os contextos histórico, político, social e educacional que justificam a necessidade da
sanção da Lei n. 10.639 em 2003, emblemam as implicações de um processo escravocrata com
sérias sequelas sociais, a inexistência de um regime democrático até poucas décadas atrás, a
institucionalização da criminalização e exclusão dos negros e pobres, entre outras, contribuindo
para o reconhecimento e visibilidade do racismo e do mito da democracia racial. Visto esse
contexto e suas implicações, destacaram‐se na luta dentro dos movimentos sociais, o Movimento
Negro, corroborado pela Marcha Zumbi dos Palmares em 1995, os dados sociodemográficos
demonstrando a condição de desigualdade racial, produzidos pelo IPEA em 2001, a participação
do Brasil na 3ª Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerância Correlata de Durban em 2001 e a criação da SEPPIR em 2003 e da SECAD em 2004.
Diante desse cenário, destaca‐se no Plano Nacional que estabelece metas e estratégias de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico‐Raciais
e para o ensino de História e Cultura Afro‐Brasileira e Africana (CNE/CP 03/2004), desenvolvido
por um grupo de trabalho interministerial (MEC/MJ/SEPPIR) em 2008, sinalizando que
A Lei n. 10639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta histórica da
população negra para se ver retratada com o mesmo valor dos outros povos que para
aqui vieram, e um ponto de partida para uma mudança social. Na política educacional, a
implementação da Lei n. 10.639/2003 significa ruptura profunda com um tipo de postura
pedagógica que não reconhece as diferenças resultantes do nosso processo de formação
nacional. (BRASIL, 2008, p. 11).

Colocando‐se sobre o crivo da articulação, o objetivo geral da proposta consiste na
promoção da temática afro‐brasileira e africana nas disciplinas do currículo do IFBA, buscando,
sobretudo, flexibilizar o “currículo da escola técnica”. Como resultado, a culminância do projeto
conta com a apresentação da pesquisa “Demandas de Cidadania”, com o percentual de alunos
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que declaram a cor negra, que favoráveis às ações afirmativas (cotas), e quanto à percepção do
racismo no IFBA. Realiza‐se ainda a exposição de material audiovisual produzido pelos estudantes
do campus, palestras e debates com pesquisadores da temática, apreciação de comidas afro‐
brasileiras, apresentações culturais (capoeira, samba de roda e maculelê), pesquisas etnográficas
das comunidades negras da região, produção de documentários sobre Comunidades Quilombolas
e mostras fotográficas.
O fomento à discussão acerca do processo histórico‐social que se insere o homem
enquanto indivíduo torna‐se necessário e essencial à construção de uma consciência e identidade
que resgate toda a pluralidade étnica, cultural, religiosa e linguística para que se extingam as
desigualdades, principalmente sociais e raciais. Nesse contexto
[…] a Lei n° 10.639/03 pode ser interpretada como medida de ação afirmativa, uma vez
que tem como objetivo afirmar o direito a diversidade étnicorracial na educação escolar,
romper com o silenciamento sobre a realidade africana e afro‐brasileira nos currículos e
práticas escolares e afirmar a história, a memória e a identidade de crianças,
adolescentes, jovens e adultos negros na educação básica e de seus familiares. (GOMES,
2011).

Significando deste modo o reconhecimento da importância do combate ao preconceito,
ao racismo e à discriminação na redução das desigualdades historicamente imputadas à
população negra.
São inegáveis os avanços que a educação brasileira, vem conquistando nas décadas mais
recentes. Considerando as dimensões do acesso, da qualidade e da equidade, no entanto, pode‐
se verificar que as conquistas ainda estão restritas ao primeiro aspecto e que as dimensões de
qualidade e equidade constituem os maiores desafios a serem enfrentados neste início do século
XXI. (SECAD/MEC e SEPPIR, 2004).
Comemorando o mês da Consciência Negra que culmina no Dia Nacional de Zumbi e da
Consciência Negra (20 de novembro), foi realizado no IFBA campus Vitória da Conquista o projeto
Novembro Negro em 2011, tendo como tema – Consciência Negra: Implementando a lei
10.639/03, já em 2012 – Uma Conquista de Quilombos: História do negro em Vitória da
Conquista e em 2013 – Conquista e a construção de sua identidade afro‐indígena: negros e
indígenas – uma unidade indissociável, uma dor, uma resistência, uma sabedoria, nossa origem!,
edição que orientou‐se pela Lei 11.645/2008 que torna obrigatório o ensino da História e Cultura
Afro‐brasileira, Africana e Indígena nas instituições de ensino público e privado no Brasil,
destacando‐se o extermínio da população indígena pós descobrimento da região sudoeste da
Bahia, inclusive por um preto forro, ou seja, um ex‐escravo, vindo de Chaves em Portugal – João
Gonçalves da Costa, provavelmente africano segundo estudiosos da história regional.
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Tais eventos trazem para a comunidade acadêmica não só a implantação de uma Lei, mas,
sobretudo um momento de reflexão, de provocação e de revisão sobre atos voluntários e
involuntários acerca do racismo e das desigualdades históricas. São relevantes as discussões em
torno da contribuição histórica que o negro trouxe na formação do Brasil. Também é destaque o
fato do negro historicamente ter ficado nos espaços de subordinação e exploração, mesmo com
a extinção da escravidão, já que não foram oferecidas condições dignas e igualitárias de se
estabelecer socialmente.
MATERIAIS E MÉTODOS
O evento consiste anualmente em organização desde o primeiro mês letivo do ano, com
previsão no calendário letivo oficial da Instituição como determina a Lei 10.639/03 com
produções tanto docentes, quantos discentes. Desde produções audiovisuais, teatrais, musicais,
fotográficas apresentações de trabalhos desenvolvidos em sala de aula e pela coordenação de
ciências humanas, até a realização de pesquisas no campo, todas sob diversos temas e temáticas
que transversalizam o diálogo no combate ao racismo e internalizam a citada Lei no currículo e
nas práticas de ensino‐aprendizagem do Instituto.
Um dos debates mais fortes dar‐se‐á justamente em torno das Políticas de Ações
Afirmativas, apresentadas como mecanismos legais de retratação a esse descabido abandono do
povo negro na história do nosso país. Políticas públicas de Ações Afirmativas como a
criminalização do racismo, o estabelecimento de cotas, a aprovação do Estatuto da Igualdade
Racial e a instituição da lei que torna obrigatório o ensino da História e Cultura afro‐brasileira e
africana nas instituições de ensino (Lei 10.639/03), são exemplos de reparos a favor da promoção
do povo negro e superação da desigualdade social também provocada pelo racismo. Além disso,
também é tema das Rodas de diálogos a questão da religiosidade de matriz africana, do gênero,
do feminismo negro e da história do negro no sertão.
Buscando a valorização da cultura afro‐brasileira, houve exibições de curtas produzidos
pelos próprios discentes da instituição em 2011, que trataram das “Expressões Culturais Afro‐
Brasileiras”, tendo como símbolo maior a capoeira. Outra produção foi “Racismo, escravidão, luta
e importância do negro no Brasil”, discutindo um dos preconceitos mais perversos, o racismo,
além do processo exploratório desumano que foi a escravidão, mas onde o negro, mesmo
subordinado e negado de direitos, não abandonou suas raízes. Em parceria, foi produzido curta
com a Associação Casa do Boneco, instituição que valoriza e desenvolve no município de Itacaré‐
Ba, práticas de economia solidária, aliadas à cultura afro‐brasileira. Houve ainda a exibição do
curta “Racismo? Existe ou não existe?”, provocando o público que o assistia a pensar nas
pequenas ações que em suma manifestam o racismo internalizado. Por último, houve a exibição
do curta “Personalidades Negras”, mostrando a existência também de negros/as juízes, políticos,
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intelectuais, ministros entre outros. Já em 2012, foi dado importante destaque para as
comunidades quilombolas da região, ao todo vinte e sete (27) certificadas pela Fundação Cultural
Palmares, e outras quinze (15) em processo de autodeclaração. Foram produzidos pelo IFBA
quatro (4) documentários que registraram os diferentes olhares, as curiosas histórias de
formação dessas comunidades e de seus patriarcas e matriarcas, as diferentes localidades, as
dificuldades de permanência e reconhecimento do direito à terra e a manutenção da agricultura
familiar nas seguintes produções: “São Joaquim de Paulo – Uma História de Resistência”, “Lagoa
de Maria Clemência – A religiosidade de um povo”, “Boqueirão – A tradição de um povo” e
“Lagoa de Melquíades e Amâncio”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que diz respeito à percepção de racismo, preconceito e identidade foi realizado a
pesquisa “Demandas de Cidadania” em 2011 e 2012, importante meio de análise desta realidade
no IFBA, apresentando resultados que em si refletem o cotidiano da sociedade brasileira. A
pesquisa foi realizada pelo método de amostragem, tendo o total de 162 e 163 estudantes
questionados na modalidade integrada de ensino, respectivamente nos anos de 2011 e 2012.
Dos questionados 46% se declararam do gênero masculino e 54% do gênero feminino, em
2011 e 59% se declararam do gênero masculino e 41% do gênero feminino no ano de 2012. Já em
relação à autodeterminação quanto à cor/raça em 2011 foram 35% de brancos, 13% de negros,
3% de amarelos, 2% de indígenas e os pardos 47%, em 2012 foram 38% de brancos, 19% de
negros, 3% de amarelos, 1% de indígenas e os pardos 39%. Segundo o Art. 2°, Parágrafo III do
Estatuto da Igualdade Racial “afro‐brasileiros: (são) as pessoas que se classificam como tais ou
como negros, pretos, pardos ou por definição análoga” (BRASIL, 2010). Se somarmos os afro‐
brasileiros (negros e pardos) como o próprio Estatuto determina, tem‐se uma média aproximada
de 60% de afro‐brasileiros autodeclarados na comunidade estudantil do IFBA.
Considerado um assunto polêmico, as ações afirmativas, em especial, as cotas, geram
certo desconforto e descontentamento em uns e em outros apenas uma justa reparação de
sequelas históricas. Citando novamente o Estatuto da Igualdade Racial, inclusive de autoria do
único Senador brasileiro autodeclarado negro, Paulo Paim, no Art. 2°, Parágrafo V define “ações
afirmativas: (são) as políticas públicas adotadas pelo Estado para a correção das desigualdades
raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.” Sabe‐se que diversas instituições de
ensino adotam como ações afirmativas as cotas raciais e/ou sociais, estabelecendo uma nota de
corte para o ingresso, por exemplo, no ensino superior, mais recentemente normatizado pela Lei
12.711/12 que determina os coeficientes para estudantes cotistas nas Universidades e Institutos
Federais. Recentemente as cotas raciais foram a julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF),
sendo aprovadas por unanimidade. O IFBA também a utiliza como ação afirmativa desde 2006.
IX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014

5

Ao serem questionados sobre o uso de cotas para o ingresso no IFBA, 68% dos estudantes não
utilizou, 23% usou cotas sociais, 7% raciais, 1% indígena e 1% cotas para portadores de
necessidades especiais. Ainda sobre as cotas, 64% afirma ser a favor e 36% contra em 2011, e
79% afirma ser a favor e 21% contra em 2012, demonstrando uma diferença de 15% entre os
anos pesquisados na opinião expressa pelos estudantes, e, portanto, a revisão de conceitos sob
orientação dos debates colocados em pauta no IFBA. Já em relação à qual modalidade de cotas é
a favor, em 2011, 71% afirma ser a favor das cotas sociais, 4% das raciais e 25% de ambas e em
2012, 71% afirma ser a favor das cotas sociais, 17% das raciais, 11% para quilombolas e 24% a
favor de todas.
A pesquisa também aponta que em 2011, 76% afirma existir preconceito no IFBA, e 24%
afirma não existir e já em 2012, 35% afirma existir preconceito no IFBA, e 65% afirma não existir,
considerando que em ambos os anos pesquisados 100% dos estudantes afirmou existir
preconceito no Brasil. Em relação à existência de racismo, 41% afirma existir, e 59% afirma não
existir em 2011, considerando‐se a inexistência de dados referentes ao ano de 2012. Mas ao
serem questionados se são racistas, a resposta é curiosa, 100% afirma não ser racista, mesmo
sendo esses os mesmos que responderam à existência de racismo no IFBA. Outra curiosidade é
que 98,5% dos questionados afirma que as expressões culturais promovidas pelo negro, tais
como a dança, a capoeira, a culinária, as religiões de matriz africana são válidas e importantes
para o Brasil, mas disso nasce o questionamento: se o negro é tão importante, porque ainda há
racismo?
O Novembro Negro vem à tona não apenas como pontualidade do Mês da Consciência
Negra, mas também como provocador na descoberta desta sociedade multicultural durante todo
o ano. Desenvolver consciência e uma educação antirracista torna‐se fundamentalmente
necessária para que haja igualdade e equivalência nos direitos sociais de caráter de gênero,
orientação e identidade sexual, cor, raça, religião, origem social e regional e preferência político‐
ideológica.
Outro importante espaço para aproximação de estudiosos com estudantes, professores e
convidados são as palestras de abertura e encerramento, que promovem diálogos ainda não
socializados no ambiente do Instituto e importantes para difusão da educação antirracista
proposta por este evento. A exemplo da 1° edição do Novembro Negro, que contou com a
participação do Professor Dr. Itamar Pereira de Aguiar da UESB discutindo na abertura “O
Sincretismo Religioso nos Candomblés do Sertão” e no encerramento a convidada da UNEB,
Professora Ma. Marluce Gomes falando sobre os “Intelectuais Negros”.
As apresentações culturais promovem um importante espaço na Instituição de
participação dos estudantes, professores, técnico‐administrativos e convidados que se
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manifestam sambando, com palmas ou apenas observando o Grupo Movimento Cultural
Consciência Negra que demonstra a essência do samba e do maculelê e uma envolvente roda de
samba com o Grupo as Nêgas do Beco, ambos, parceiros do IFBA na consolidação de práticas que
valorizem e destaquem como protagonista o antes historicamente excluído da sociedade, pois “O
racismo é a chave para se entender e superar a reprodução da pobreza e das desigualdades
sociais no Brasil” como afirma Mário Theodoro.
É importante destacar que o projeto foi idealizado pelo doutorando em História pela
UFBA Alex Ivo e professor do IFBA campus Camaçari, quando ainda era lotado no campus Vitória
Conquista, no sentido de disseminar uma consciência e uma educação antirracista. Prof. Alex,
também palestrante do evento, afirmou para reportagem da Coordenação de Comunicação do
campus: “Nós, negros, temos um dever e um compromisso com todos os nossos que não tiveram
a mesma sorte que nós, de termos acesso à educação, acesso aos bancos das universidades.
Então nós temos obrigação de trazer esse tema, fazer com que ele seja pensado e que isso
transforme e dê lugar para que mais pessoas ocupem esses espaços que são espaços de poder”.
CONCLUSÕES
A insistência em discutir e internalizar nos currículos e nas práticas de ensino‐
aprendizagem das instituições de ensino a Lei 10.639/03, em seu caráter social de reflexão e
interpretação da realidade enquanto cultural e também desigual, exige dos negros e não negros
a revisão de conceitos, práticas, métodos, discursos, olhares, e tudo aquilo que expresse uma
postura não condizente com o respeito à diversidade, expressão essa maior do homem.
Ressalta‐se ainda que o Novembro Negro é um ponto de partida, e não uma atividade
pontual. O desejo é que se construa uma escola e uma sociedade com valores de igualdade e
respeito às multiculturalidades. Uma sociedade onde a maioria da população de pretos e pardos
constitua também maioria nas esferas de poder e nos espaços de decisão efetivamente.
Vale lembrar que o evento conta com uma equipe de docentes e discentes da área de
ciências humanas que organizam os trabalhos.
Acredita‐se que a provocação foi lançada e retornará com bons resultados. Essa é a
expectativa para as próximas edições do Novembro Negro do IFBA, ampliando ainda mais as
discussões com outras ideias em curso e o estudo de temas recorrentes e até polêmicos. Certos
de que um horizonte de respeito e dignidade se apresenta a todos os homens e mulheres,
negros, negras e não negros que tem seu legado na história e cultura do nosso país.
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RESUMO
Há anos vem se falando da aproximação entre a História
e da Filosofia da Ciência no Ensino, oriundas de
historiadores, filósofos da Ciência e educadores. A uma
necessidade de falar numa aproximação maior e
aprofundamento do diálogo e do tratamento de
questões de pesquisa abrangentes e de ordem geral
entre historiadores da Ciência, filósofos da Ciência e
educadores interessados no uso de História e da
Filosofia da Ciência no Ensino. Trata‐se de uma pesquisa
de observação descritiva em que se buscou conhecer o
comportamento dos sujeitos envolvidos, tende em vista
suas ações dos alunos de Licenciatura em Ciências
Biológicas do segundo período do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.

Buscou a observar a importância da História e Filosofia
da Ciência para Educação, o quanto a mesma é
fundamental para a formação acadêmica. O resultado
da pesquisa de observação apresentou‐se de forma
satisfatória aos alunos. O objetivo da presente pesquisa
foi evidenciar a importância do ensino da História e
Filosofia da Ciência para a Educação além de descrever,
segundo opinião de autores da área, formas práticas do
professor expor estes conteúdos em sala de aula.

PALAVRAS‐CHAVE: Ensino, Racionalidade, Importância, Educação.

THE IMPORTANCE OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE FOR EDUCATION

ABSTRACT
For years has been talking of rapprochement between
the History and Philosophy of Science in Teaching,
coming from historians, educators and philosophers of
science. The talk of a need in getting closer and
deepening the dialogue and address issues of
comprehensive research and general among historians
of science, philosophers of science and educators
interested in the use of History and Philosophy of
Science in Teaching. It is a descriptive observation
research in which we sought to understand the behavior
of the individuals involved, their actions tend to view
students' Degree in Biological Sciences from the second

sentence of the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Amazonas – IFAM. Sought to observe
the importance of the History and Philosophy of Science
for Education, as it is fundamental to academic training.
The result of observation research presented
satisfactorily students. The aim of this research was to
demonstrate the importance of the teaching of History
and Philosophy of Science for Education and describe, in
opinion of authors in the field, practical ways to expose
this content teacher in the classroom.

KEY‐WORDS: Education, Rationality, Importance, Education.
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A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA PARA EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO
Há anos vem se falando da aproximação entre a História e da Filosofia da Ciência no
Ensino, oriundas de historiadores, filósofos da Ciência e educadores. A uma necessidade de falar
numa aproximação maior e aprofundamento do diálogo e do tratamento de questões de
pesquisa abrangentes e de ordem geral entre historiadores da Ciência, filósofos da Ciência e
educadores interessados no uso de História e da Filosofia da Ciência no Ensino. Segundo Luiz
(2012), o papel da História da Ciência no Ensino é importante tanto no que se diz respeito às
pesquisas históricas primárias quanto á produção de material histórico secundário de boa
qualidade que possa servir como subsídios para esse tipo de abordagem, frequentemente nos
manuais de ensino de Ciências. A História, pelo exame da vida e da época de pesquisadores
individuais, humaniza a matéria científica, tornando‐a menos abstrata e mais interessante aos
alunos. A História favorece conexões a serem feitas dentro de tópicos e disciplinas científicas,
com outras disciplinas acadêmicas, a história expõe a natureza integrativa e interdependente das
aquisições humanas. Segundo Martins (2006), o estudo adequado de alguns episódios históricos
permite compreender as inter‐relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, mostrando que a
Ciência não é uma coisa isolada de todas as outras, mas sim faz parte de um desenvolvimento
histórico, de uma cultura, de mundo humano, sofrendo influências e influenciando por sua vez
muitos aspectos da sociedade.
Para os educadores, a formação em História da Ciência muita das vezes é fundamental
para ter um controle mais próximo com os historiadores, assim terá um contato mais atual e
reflexível com a área da Ciência na ação da educação. Educadores e educandos estabelecem uma
determinada relação com a HFC ao ensinar e aprender a natureza dessa relação que pode conter
os princípios democráticos. A concretização dessa pesquisa passa pela compreensão de que as
práticas pedagógicas na aula de HFC são sociais e políticas e de que não se trata de educar para a
democracia e sim para o futuro. Segundo Matthews e Caldeira (2009, p. 3), a História é
necessária para entender a natureza da Ciência. A História neutraliza o cientificismo e
dogmatismo que são encontrados.
Abordar a importância da História e Filosofia da Ciência na Educação tem sido resultados
extremamente complexo mostrando não apenas o produto final dessa Ciência, mas também a
construção por tentativas e erros. Através da educação estamos tratando do ato de educar,
orientar, acompanhar, nortear, mas também o de trazer de "dentro para fora" as potencialidades
do indivíduo (GASPARELLO, 1986).
Segundo os PCNs (1998), o papel fundamental da educação no desenvolvimento das
pessoas e das sociedades amplia‐se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a
necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. A HFC propõe uma
educação comprometida com a cidadania baseados em princípios os quais são oriundos a
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educação escolar e dos alunos. Filosofar dentro da estrutura escolar com as crianças,
adolescentes e jovens é capacitá‐los para o debate, para a confrontação de ideias. Se a Filosofia
consiste na experiência com o conceito, é importante que o jovem estudante tenha a
oportunidade de fazer ele mesmo a experiência do pensamento e não apenas reproduzir. O
compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional
voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à
vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da participação política e a HFC proporciona
temas transversais correspondendo às questões importantes presente em várias formas na vida
cotidiana dos alunos.
A Ciência é um edifício que alguns são edifício inacabável para outros um edifício em
construção com uma concepção Racionalista ou Empirista. A Ciência se preocupa não só com o
presente, mas também com o passado, pois a Histórias da Ciência é reflexão tanto do passado
como do presente. Quando falamos que a Ciência é um edifício queremos dizer que a Ciência e
sua filosofia podem ser Ciência pronta que acata os fatos sem discutir e a Ciência em construção
que descarta os fatos inúteis. A Ciência surgiu dos fatos, esforços combinados de muitos homens
e da reunião de muitas circunstâncias, o mais importante foi a sua criação e sua importância para
educação. A História e Filosofia da Ciência apresentam várias dimensões, abri espaço para
campos de estudo e pesquisa que ajuda na construção de um aprendizado. A pesquisa da HFC
desempenha um papel no ensino e aprendizagem. Busca um novo posicionamento como
estratégia didática, facilitando na compreensão de conceitos, modelos e teorias no ensino e
aprendizagem.
MATERIAL E METODOS
A inclusão da perspectiva histórica no ensino de Ciências é constantemente defendida por
muitos pesquisadores da área de ensino de Ciências (Matthews, 1953; Gagné, 1994; Pretto,
1985). Segundo Prestes (2009), historiadores da Ciência, filósofos da Ciência e sociólogos da
Ciência motivados pelos problemas do ensino‐aprendizagem das Ciências aliaram‐se a
pesquisadores em ensino de Física, Biologia e Química, já envolvidos na também emergente área
de pesquisa denominada “Ensino de Ciências” ou “Didática das Ciências,” gerando um aumento
significativo na educação científica. Na busca de recursos para se contextualizar o ensino e
mostrar o processo de transformação da HFC no Ensino, e em particular na Biologia, a História da
Ciência, tem sido uma estratégia didática para beneficiar em vários níveis os alunos de Ciências
Biológicas. E segundo Josenilson (2008), os recursos didáticos são as ferramentas utilizadas pelo
professor para facilitar o processo ensino‐aprendizagem. E esses recursos usados define um canal
de transmissão para os docentes, são ferramentas usadas como um contexto em sala de aula
para melhor compreensão da HFC para os acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Trata‐se de uma pesquisa de observação descritiva em que se buscou conhecer o
comportamento dos sujeitos envolvidos, tende em vista suas ações dos alunos de Licenciatura
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em Ciências Biológicas do segundo período do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas ‐ IFAM buscou a observar a importância da História e Filosofia da
Ciência para Educação, o quanto a mesma é fundamental para a formação acadêmica. A pesquisa
descritiva expõe as características de determinada população ou de determinado fenômeno, mas
não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal
explicação. Normalmente ela se baseia em amostras grandes e representativas, (VIEIRA, 2002).
Os estudos mais utilizados nesse tipo de pesquisa são: o longitudinal (coleta de informações ao
longo do tempo) e o transversal (coleta de informações somente uma vez no tempo). Segundo
Duarte (2008), a observação descritiva nos aponta a oportunidade de uma descrição dos sujeitos
envolvidos, tende invista suas ações, bem como o espaço a ser analisado, analisando os aspectos
como aparência, sujeito de agir e falar que deve ser consideravelmente relevantes. A pesquisa
em observação descritiva é uma técnica importante de pesquisa. As pessoas reconhecem o
melhor modo de se obter um entendimento e profundo relacionamento entre as pessoas. Na
Antropologia, por exemplo, a observação não consiste apenas em ver e ouvir seu objetivo de
estudo, também é examinar fatos e fenômenos. A observação descritiva analisa, aspecto como,
jeito de agir, e falar, no que tange ao espaço físico como, por exemplo, a sala de aula do segundo
período de Biologia do IFAM – CENTRO, pois é o registro dos acontecimentos, ou seja, faz‐se
necessário que todas as atividades durante as aulas de HFC foram diretamente registrada e
compreendida.
Os alunos participaram das aulas de HFC no segundo período do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas com carga horária de 40 horas, em um total de 22 alunos de 17 a 23 anos de
idade, portanto suas reflexões passaram a buscar sentido científico, os alunos se envolveram na
matéria e sua compreensão partindo da Professora, possibilitou aos alunos a interação
perfeitamente plausível através de anotações, essa prática de anotações vai além de hábito,
melhora o desempenho do aluno facilitando um melhor entendimento do conteúdo. Para haver
um melhor aprendizado um fator fundamental é as anotações em sala de aula proporcionando
aos alunos maior interação com a matéria e com a leitura, pois a anotação é uma síntese um
resumo que orienta os alunos ao intender a disciplina de HFC. Trabalhos, uma proposta
pedagógica que levou os alunos a realizar os trabalhos proposto pela professora em sala de aula
mostrando como se superou os alunos no ensino aprendizado. Seminários apresentados em sala
de aula verificou o comportamento dos alunos frente às aulas teóricas ministrado pela
professora, da referida disciplina, bem como, através da participação dos mesmos durante as
aulas, analisando seu rendimento e aprendizado. Fichamento, sendo uma atividade de
investigação do conteúdo apresentado. Uma proposta pela professora aos estudantes para
observar o conteúdo lido, assim os alunos promoveram uma reflexão durante o processo de
relação dos trechos mais significativos do material, assim facilitou os debates em sala de aula,
onde os alunos promoveram melhor compressão aos textos. Leituras e debates de grandes
autores que contribuíram para Ciência possibilitando aos alunos a interação e compreensão com
a História e Filosofia da Ciência. A utilização da HFC no ensino por meios desses recursos
didáticos, os estudantes melhoraram suas concepções científicas como diz na própria fala de
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alguns acadêmicos; “se cria uma nova ideia correta da natureza da Ciência de modo geral,
transmitindo uma visão bastante dogmática do conhecimento científico”.
RESULTADOS E DISCURSÃO
A pesquisa investigou o papel da HFC sobre a qualidade da abordagem dos alunos em
relação à síntese de filósofos da Ciência. Segundo Neto (2009), os desafios deste modelo de
pesquisa são múltiplos. Um dos principais refere‐se à coleta de dados – requer um vasto material
para que se possa ter acesso a um mínimo de informações necessárias. Os resultados apontam
que as atividades realizadas em sala de aula na matéria de HFC em um total de 22 alunos de 17 a
23 anos de idade, proporcionou a construção de argumentação coletiva satisfatória, isso
corrobora que a HFC no ensino tem indicado para os acadêmicos de Licenciatura em Ciências
Biológicas efeitos positivos, nesse contexto, a HFC ganha importância e se confronta com esses
novos desafios, analisando, interpretando, entendendo como se processa a ação docente e
discente. Segundo Gadotti (1979), a educação se vê diante desses desafios, cruciais para o
estabelecimento de seus objetivos e suas práticas.
O resultado da pesquisa de observação apresentou‐se de forma satisfatória aos alunos de
Licenciatura em Ciências Biológicas do segundo período do IFAM‐CENTRO. Os acadêmicos
mostraram interesses nas aulas de HFC, considerando a matérias da grade curricular do curso de
fundamental importância, pois para muitos alunos a História e Filosofia da Ciência esclareceram
alguns aspectos positivos na didática da História da Ciência, alertando contra erros comuns no
uso de História da Ciência aplicado ao Ensino. Segundo Neto (2009), a avaliação destaca‐se como
um conjunto de conhecimentos imprescindíveis ao cotidiano docente, na medida em que se
constitui como prática reflexiva do processo ensino e aprendizagem.
O nível de aproveitamento obtidos dos alunos de Biologia durante as aulas de HFC foi de
uma qualidade instrutiva satisfatória pelo fato de os alunos entenderem bastante os assuntos
abordados em sala de aula pela professora Dra. Ana Claudia e os alunos em seus conceitos
julgam a importância da Historia e Filosofia da Ciência para Educação, para o IFAM e para o
ensino e aprendizado. A utilização de conceitos de HFC apresentou‐se como uma ferramenta
bastante eficaz no ensino dos acadêmicos, pois os/as estudantes tiveram um entendimento
satisfatório, que foi observado através das explicações e exemplificações, dos conteúdos
apresentado pela professora durante as aulas.
E segundo Chassot (2003), enfatiza que a História da Ciência é uma facilitadora da
alfabetização científica do indivíduo. Defende a remoção de alguns conteúdos que acrescentam
pouco ao entendimento e a construção dos conhecimentos. Durante as aulas percebeu‐se a
interação dos alunos, questionando e participando das aulas e querendo aprofundar seus
conhecimentos sobre a história da Ciência. Para Matthews (2005), a História e Filosofia da Ciência
não têm todas as respostas para resolver os problemas enfrentados pelo ensino de Ciência.
Sendo assim, consideramos que a História e Filosofia da Ciência são extremamente importantes
para Educação, ajudou os alunos durante o decorrer do curso há uma visão crítica e uma visão de
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Filosofia e Ciência com aspectos científicos e contribuindo para desenvolvimento da educação.
Além de contribuir no processo de ensino‐aprendizagem despertando em parte dos/as alunos/as
a curiosidade de conhecer mais o modo dessa Ciência tão debatida na atualidade
CONCLUSÃO
É possível perceber que disciplina de HFC tem sua importância reconhecida por grandes
partes dos seus alunos, permitindo que a Ciência tenha seu espírito crítico e uma característica
que cria algo, fazendo com que os alunos passam ater uma racionalidade lógica, e estrutura que
funciona como desafio para os alunos. A HFC rompeu paradigmas, a verdade é como carência, a
Ciência afirma que é uma apresentação universal necessária e verdadeira.
Foi possível entender que a História e Filosofia da Ciência para o Ensino é simplesmente
um efeito científico, ajuda os alunos a serem crítico e investigador cuidadoso da gênese de
qualquer descoberta da Ciência. A Ciência é o espelho humano da natureza, a coerência da
Ciência deve ser a coerência.
Tendo‐se em vista este panorama, pode‐se entender o porquê da importância da Filosofia
não somente para os alunos, mas também para os professores, a chave mestra para a mudança
na educação está nos professores. Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi evidenciar a
importância do ensino da História e Filosofia da Ciência para a Educação além de descrever,
segundo opinião de autores da área, formas práticas do professor expor estes conteúdos em sala
de aula.
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RESUMO
O presente artigo trás parte dos resultados obtidos na
pesquisa desenvolvida através do Programa de Iniciação
Científica – Pibic – Jr, durante o ano de 2013. Intitulada
de Bordadeiras da Namoradinha do Sertão: arte,
gênero e memória em São João dos Patos – Maranhão
a pesquisa teve como principal foco investigar as
representações construídas pelas mulheres‐bordadeiras
acerca do ofício de bordar na cidade de São João dos
Patos, localizada no Sudeste do Maranhão, e que traz
consigo o epíteto de “capital dos bordados”. Apesar, do
ofício de bordar na cidade ter sido uma prática comum

há várias décadas, ainda pouco se sabe sobre como o
bordado se popularizou, as suas principais
características e meios de produção. Na condução da
investigação, a história oral foi à metodologia adotada,
visto que, tal método privilegia as memórias expostas
por meio de falas das bordadeiras. Quando
questionadas, as bordadeiras patoenses não sabem, ao
certo, da origem do bordado na cidade, apresentando
informações desencontradas, possivelmente, por que o
oficio foi passado pela oralidade, de maneira, que não
há registros documentados.

PALAVRAS‐CHAVE: Bordadeiras; Bordado; Mulheres.

EMBROIDERERS OF NAMORADINHA DO SERTÃO: ART, GENDER AND MEMORY IN SÃO JOÃO
DOS PATOS ‐ MARANHÃO.
ABSTRACT
This paper behind some of the results obtained in the
research developed by the Scientific Initiation Program ‐
Pibic ‐ Jr, during the year 2013. Entitled Embroiderers of
namoradinha do sertão: Art, gender and memory in
São João dos Patos – Maranhão, search main focus was
to investigate the representations constructed by
women ‐ embroiderers on craft embroidery in São João
dos Patos, located in southeastern Maranhão, and that
brings with it the epithet of "capital of embroidery."
Although, the craft of embroidery in the city have been
a common practice

for several decades , little is known about how the
embroidery became popular , its main characteristics
and means of production . In conducting research, oral
history methodology was adopted, since this method
favors the memories exposed through speeches
embroiderers. When questioned, the patoenses
embroiderers do not know for sure the origin of
embroidery in the city, presenting misinformation
possibly why the craft was passed by orality, so that
there are no documented records.

KEY‐WORDS: Embroiderers; Embroidery; Women.
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BORDADEIRAS DA NAMORADINHA DO SERTÃO: ARTE, GÊNERO E MEMÓRIA EM SÃO JOÃO DOS
PATOS – MARANHÃO.

INTRODUÇÃO
O município de São João dos Patos se localiza no sudeste do estado do Maranhão, e fica
aproximadamente a 540 km da capital maranhense, São Luís. Atualmente este tem
aproximadamente 25 mil habitantes. As informações sobre a sua origem são imprecisas e não se
sabe com exatidão quem foram os fundadores. Mas, o livro Memórias das Passagens diz que a
fazenda São João foi fundada nos anos 1820 às margens da lagoa de mesmo nome (Lagoa São
João), em território de posse e donataria dos herdeiros dos Fernandes Lima (SANTOS NETO,
2006).
Os antigos moradores falam de Bento Silva Moreira e Marcelina Gonçalves, ambos de
uma família que migrou do Ceará escapando da seca que assolava a região. Dos três irmãos e
suas respectivas famílias, somente um ficou na localidade e se instalou próximo a cabeceira da
Lagoa. Os demais saíram, um foi para Riachão e o outro para Barras. Quando fixaram moradia, os
primeiros habitantes investiram na criação de gado e animais variados vindos do Piauí, dentre
eles, patos. Como os patos eram criados na lagoa próxima, esta foi nomeada de Lagoa dos Patos,
onde, nas proximidades, durante anos, o santo devoto (S. João Batista) foi festejado, a ponto de
construírem uma capela no local. Anos depois, outra capela foi construída e desta vez, próxima a
Lagoa São João. O povoado, até então, ficou conhecido como Lagoas, por estar localizado entre
duas lagoas. A toponímia da cidade é resultado da fusão dos nomes das lagoas, a de Patos e a de
São João, originando assim São João dos Patos. O gentílico da cidade é associado ao último
termo, assim as pessoas que nascem na cidade são denominadas patoenses (LIMA. 2004).
O povoamento da “capital dos bordados” foi de migrantes do Piauí e proximidades:
Passagem Franca, Buriti Largo, Altos e Bacuri, todos, lugares que surgiram nos moldes da
corrente pastoril. Contudo, o município de Pastos Bons se destaca por abranger vilas e povoados
que mais tarde se tornaram cidades. Em 1820, Pastos Bons obteve emancipação política e os
territórios próximos à cidade passaram a integrá‐la: Passagem Franca, Paraibano e São João dos
Patos (LIMA, 2004). A partir do desligamento do município de Passagem Franca de Pastos Bons, a
cidade de São João dos Patos, localizada ao sul de Passagem Franca, passou a integrá‐la. É
possível que a medida de tornar a localidade distrito passagense se deu pela possiblidade de
arrecadação de rendas para a sede, por meio de cobranças de impostos e taxas, uma prática
comum naquela época.
No dia 19 de março de 1892, pelo Decreto Estadual n° 130, foi criado o município de São
João dos Patos, nomeado, no dia 20 de abril do mesmo ano, de São João dos Patos. Não se
conhecem os motivos, mas no Decreto n° 75 de 22 de abril de 1931, o município foi extinto e
passou a pertencer a Grajaú. No mesmo ano, voltou a ter autonomia administrativa por meio do
Decreto n° 121 de 12 de junho de 1931.
É por conta da grande produção de bordado, que a cidade de São João dos Patos ostenta
o epíteto de “A Capital dos Bordados”. Ao se andar pelas ruas da cidade é comum encontrar as
bordadeiras em seu ofício: nas portas de suas casas, nas praças, nos intervalos do trabalho
formal. Essa imagem nos chama atenção por sua repetição, pela resistência em produzir
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bordados em tempos de maquinários avançados e, pela presença de meninas aprendendo o
ofício com suas avós, mães e irmãs.
É comum a presença de bordadeiras na área urbana do município, executando
pacientemente o ofício de bordar: sentadas às portas das casas, reunidas em grupos nas praças,
trabalhando no comércio formal, vendendo no mercado central da cidade. Os dados de pesquisas
no município afirma que as patoenses correspondem a 51%, enquanto os homens a 49%, e que a
faixa etária da maioria das mulheres patoenses varia de vinte e cinco a quarenta anos. Grande
parte das mulheres se concentra no meio urbano, e como o índice de emprego formal na cidade
é considerado baixo, as patoenses e os patoenses estão predominantemente no mercado
informal, trabalhando na construção civil, como autônomos, domésticas, ambulantes, feirantes,
artesãos [e bordadeiras] A escolarização das mulheres e, por sua vez, das bordadeiras, é precária,
consequência do alto índice de analfabetos, na cidade. 24,1% de pessoas entre quinze até vinte
quatro anos de idade nas áreas urbanas e rurais não são alfabetizadas. No caso das bordadeiras,
a maior parte das entrevistadas tem somente o primeiro grau, por vezes, incompleto, de modo
que a baixa escolaridade impera entre as mulheres que bordam (NASCIMENTO, 2012).
Apesar de ser a alavancar a produção de artesanato no município, o ofício de bordar
ainda é uma atividade informal, pois as bordadeiras bordam, na maioria das vezes, de forma
isolada, em suas residências e fornecem seus produtos individualmente para os clientes.
Atualmente, há duas associações de bordadeiras (os), sendo a AMAC – Associação de Mulheres
Agulha Criativa e a Associação Fios e Formas ligada a Casa dos Bordados (centro de
comercialização do artesanato produzido pela Associação).
Entre os artesanatos produzidos no município, destacam‐se os bordados feitos a maquina
e à mão, principalmente, o de ponto cheio com crivo e ponto de cruz. As peças que enriquecem o
artesanato patoense são variadas, como: toalhas, colchas, caminhos de mesa, entre outras.
Entretanto, a origem desde rico trabalho até hoje não é muito conhecida, uma vez que nem as
próprias bordadeiras conhecem a sua história.
No decorrer da pesquisa buscou‐se, principalmente, conhecer o cotidiano dessas
mulheres bordadeiras, bem como as suas histórias de vida, para então tentar descobrir através
desses relatos a história do próprio bordado patoense, o que muitas vezes se confundem uma
com a outra.
OBEJETIVO
A pesquisa teve como principal objetivo investigar, por meio do estudo da perspectiva de
gênero, as representações construídas pelas mulheres‐bordadeiras acerca do oficio de bordar na
cidade de São João dos Patos. Bem como, examinar, entre o discurso oficial e a memória das
bordadeiras, com se deu a introdução da atividade de bordar na cidade desde os primórdios.
MATERIAIS E MÉTODOS
A investigação foi do tipo descritivo, observacional, e fez uso dos relatos de bordadeiras
que vivem no município de São João dos Patos e utilizou como método a história oral dessas
mulheres.
A pesquisa foi divida em três etapas:
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1. Bibliografia prévia: antes de partirmos para pesquisa de campo fizemos leituras e
fichamentos de bibliografias referentes ao tema, tanto em âmbito mais geral, como
aquelas referentes ao objeto da pesquisa. Das leituras pertinentes ao tema, em particular,
aquelas referentes ao tema “gênero” e “representações”, destacamos o livro História das
mulheres no ocidente, de Michelle Perrot, que trata a respeito de gênero, o artigo
Memoria, esquecimento e silencio de Michael Pollak, que toma como ponto de partida o
conceito de memória coletiva de Halbwach para explorar como diferentes processos e
atores intervêm na formalização e solidificação de memórias. Além da leitura de textos
como “Sexualidades Brasileiras” que fala da identidade homossexual; e “Dicionário
Crítico do Feminismo” que tem o objetivo de estimular a reflexão critica sobre a
construção social da hierarquia entre os sexos.
2. Trabalho de campo: realizaram‐se visitas às residências das bordadeiras, na qual, foram
visitadas cerca de 20 casas. Apesar das dificuldades que encontramos com relação a
timidez das mulheres‐bordadeiras ao falarem do seu trabalho, fomos bem recebidas por
todas elas. Para a realização dessa etapa foram utilizados os seguintes instrumentos: um
gravador digital, que foi utilizado para armazenar as entrevistas coletadas; uma máquina
fotográfica, para registros visuais e um notebook, para a transcrição das entrevistas
realizadas. Para a escolha das mulheres, cujos relatos fizeram parte da pesquisa alguns
critérios foram levados em consideração, como: morar na cidade, de preferencia serem
oriundas da mesma, além de terem 15 anos de profissão. Esses critérios ajudaram a
conhecer o repertório das bordadeiras.
3. Intepretação e redação da pesquisa: nesta etapa foram transcritas todas as falas
coletadas na etapa anterior; e analisados todos os dados obtidos nessas falas. Para a
realização desta análise, foram utilizados alguns procedimentos: a) Para cada
entrevistada, ao final da entrevista, foram anotadas os seus aspectos sociais: nome,
idade, profissão (se houver). b) Observamos com cuidado os relatos das mulheres‐
bordadeiras e as contradições que normalmente apareceram durante a fala do
entrevistado. Encontramos algumas dificuldades nessa etapa devidas, justamente, às
contradições existentes nas falas das bordadeiras, de modo que, procuramos utilizar os
dados que melhor condiziam com a realidade histórica já conhecida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em seguida, serão apresentados alguns resultados obtidos no decorrer da pesquisa, como
as características do bordado produzido em São João dos Patos e a possível origem dos bordados
na cidade:
a) Caracterização da produção de bordados na cidade
O bordado patoense apresenta grandes diversidades. Entre os trabalhos produzidos no
município, ganham maior destaque e valorização os bordados feitos em maquinas e com as
mãos, como o ponto cheio com crivo (figura 1) que é produzido em maquina semelhante à de
costura que é específica para o bordado; e ponto de cruz (figura 2) que é um bordado produzido
em linho com uma combinação de cores que se assemelham a uma pintura.
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Figura 1 – Bordado feito na máquina (Fonte: próprios autores, 2013).
O bordado ponto‐cruz, que é o mais produzido na cidade, utiliza‐se da técnica artesanal
que consiste em elaborar pontos em formato de cruz, de maneira que os motivos sejam
formados pela justaposição de pontos. Para tal, faz‐se uso de uma agulha que é escolhida de
acordo com o tecido utilizado. As agulhas são encontradas em diferentes números. A numeração
implica na espessura da agulha e quanto mais fechada for a trama (do tecido), mais fina deve ser
a agulha para não deixar marcas. O tecido é escolhido de acordo com o tipo de trabalho. O mais
comum é a étamine, indicado para iniciantes, pois os fios formam quadradinhos definidos, o que
facilita a contagem dos pontos. Um dos mais usados é o linho (com trama bastante fechada, é
indicado para trabalhos finos, e exige habilidade para não repuxar demais os pontos). Para
bordar, a linha utilizada é a do tipo mouliné, que pode ser encontrada em cores opacas,
mescladas ou metálicas. Os motivos usados nos bordados são variados: florais, geométricos e
figurativos.

Figura 2 ‐ Bordados em ponto‐cruz (Fonte: próprios autores, 2013).
b) Relatos de vida das bordadeiras
No decorrer da pesquisa foram realizadas entrevistas com as bordadeiras patoenses a
despeito de como se deu a sua vida e como começou o seu trabalho com o bordado, a fim de
desvendar e conhecer as histórias de vida dessas mulheres, além de descobrir, através dos seus
relatos, sobre a origem dos bordados e do epiteto que classifica São João dos Patos como a
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“Capital dos Bordados”, porém foram encontradas algumas dificuldades nessa etapa da pesquisa,
devido à falta de informações concretas sobre a origem do mesmo e pela falta de conhecimento
dessas mulheres no que tange a origem do bordado patoense e devido também ao receio delas
em cederem às entrevistas.
Nas entrevistas coletadas podemos constatar que essas mulheres, em sua grande maioria,
são semianalfabetas, restando apenas o ofício de bordar como a sua principal fonte de renda, por
este não requerer um grau de estudos avançado. Contudo, é bem evidente também nas falas
dessas mulheres o prazer que elas sentem pelo que fazem, e mesmo as que têm a oportunidade
de terem outro ofício, ainda optam por fazer o bordador.
(...) até hoje eu continuo no meu bordado, nunca parei, é uma coisa que me fascina, a
cada amostra que eu vou vendo na rua, nem que eu não vá fazer, mas eu tenho que tirá‐
la ela e guarda‐la. (S., 2013)

Outro evento bastante constatado na fala das dessas mulheres foi o fato da
desvalorização do seu trabalho, sendo que o maior lucro do bordado patoense não fica nas mãos
daquelas que o fazem e sim de atravessadores que o vendem em outras cidades e Estados
vizinhos, ganhando em cima dele, muitas vezes o dobro ou até mesmo o triplo do que as próprias
bordadeiras ganham.
“(...) o meu bordado eu dou para atravessadores, são muitas pessoas que viajam para
vender o bordador. Eles vendem no Tocantins, no Pará e viajam muito para fora. Elas
ganham muito, vendem as peças pelo dobro do que elas compram." (A., 2013)
“(...) eu como bordadeira quando vou passar o meu produto, passo por um valor X e ela
quando vai vender nas outras cidades ela vende pelo dobro ou pelo triplo do valor que
eu cobrei pela peça.” ( P., 2013)
“(...) o bordado deveria ter muito valor, porque é uma coisa feita ponto por ponto e o
pessoal daqui não dar valor, porque os atravessadores ganham muito dinheiro dos
bordados e a gente que tem todo o trabalho.” (F., 2013)

Apesar das dificuldades encontradas principalmente nesta etapa da pesquisa, podemos
constatar que ela foi umas principais etapas para o desenvolvimento do projeto de para
obtenção dos resultados alcançados.
c) A origem dos bordados
A origem dos bordados em São João dos Patos até hoje não é muito conhecida, uma vez
que nem as próprias artesãs conhecem a sua história. Quando questionadas sobre o assunto as
bordadeira deixam muitas incertezas.
“(...) a origem é dos bordados patoense é incerta, pois o oficio de bordar foi sendo
passado de geração em geração até os dias de hoje.” (L., 2013).
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“(...) quando começou o bordado aqui eu não sei te dizer, mas eu sei que tem muitos
anos. Eu comecei bordar com 10 anos de idade e hoje já estou com 79 anos.” (M., 2013).

Existem aquelas artesãs que contam que este tipo de artesanato foi trazido para São João
dos Patos, por intermédio de Dona Iraci De Lima Lopes junto com sua irmã Dona Maria de Lima
Cruz Sá, conhecida com Dona Côcora. Segundo entrevista realizada com uma de suas irmãs, Dona
Doralice de Lima Oliveira, os bordados do município chegaram por mediação de sua irmã Iraci e
posteriormente Dona Côcora também passou a confeccionar e a vender as peças.
Ainda há aquelas bordadeiras que contam que o bordado patoense foi trazido por meio
dos portugueses que habitaram São João dos Patos no passado.
“(...) o bordado Patoense foi trazido pelos portugueses, ai depois as avós foram fazendo,
as filhas foram fazendo, as netas, passando por todas as gerações, até os dias de hoje”.
(S., 2013)
“(...) o bordado de São João dos Patos foi trazido pelos portugueses, que deram início a
esse tipo de artesanato que foi se desenvolvendo aos poucos e hoje é uma das grandes
fontes de renda para a cidade.” (A., 2013)

Apesar da cidade São João dos Patos ser conhecida como a “Capital dos Bordados”, e o
oficio de bordar ser umas das principais fontes renda da cidade (o bordado patoense é conhecido
por várias partes do Brasil), a sua origem ainda é desconhecida, uma vez que nem as próprias
bordadeiras sabem ao certo de ele onde surgiu, talvez, devido ao ofício ter sido repassado
através da oralidade, somente.
CONCLUSÃO
O bordado patoense é muito rico e possuí grandes variedades na sua produção, porém o
bordado conhecido como ponto‐cruz é o mais produzido pelas bordadeiras patoenses.
Apesar da grande riqueza desse artesanato que cede a cidade o titulo de “A Capital dos
Bordados”, este ainda não tem a valorização do poder público, a bordadeira tende a vender cada
peça que produz por um valor bem inferior do que o merecido, sendo que os atravessadores
ganham um valor bem acima que as próprias bordadeiras, na maioria das vezes o dobro ou até
mesmo o triplo do valor que compram a peça.
No decorrer da pesquisa, tentou‐se descobrir um pouco mais das origens dos bordados
através daquelas que o fazem, porém por falta de informações precisas, não foi possível chegar a
uma origem definida (que não foi finalidade única da presente pesquisa), sendo que existem
varias versões de como esse bordado chegou à cidade.
O desconhecimento sobre as origens do bordado na cidade talvez se deva ao fato de que
o oficio sempre foi repassado no ambiente familiar, de mãe para filha, de irmã para irmã, por
meio da oralidade, sem registros. Pela narrativa, algumas informações se perderam como as
origens do ofício, por exemplo.
Mas o fato é que apesar de não se saber ao certo de onde surgiu o bordado, na cidade
“Namoradinha do Sertão”, a arte de bordar continua a ser exercida na cidade por mulheres,
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jovens e crianças. Nas pesquisas, foi descoberta a presença de homens. Eles são minorias e não
fazem questão de ser conhecidos, mas bordam e vivem de seus bordados. Os motivos de
bordarem são vários: morte da esposa que era bordadeira, o que o fez assumir o ofício, meio de
obter algum dinheiro e até mesmo por motivo de doença, que os deixaram impossibilitados de
exercer trabalhos que requeriam grande esforço físico.
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RESUMO
A feira é uma instituição milenar que atende às
necessidades dos frequentadores com a oferta de
produtos e constitui‐se um grande espaço de efetivação
do trabalho informal. Compreende‐se trabalho informal
como toda forma de trabalho sem vínculos ou benefícios
fornecidos por parte do empregador. Observa‐se que
com o passar do tempo, a feira se diversifica,
principalmente influenciadas pelo fenômeno periódico
de migração de comerciantes. A pesquisa busca
compreender, os impactos sociais e econômicos da
migração dos feirantes de roupas, especificadamente à
feira de cidade de Santo Amaro ‐ BA. Para análise,
busca‐se entender a perspectiva dos sujeitos envolvidos
utilizando pesquisa empírica. Foram realizadas

entrevistas semiestruturadas com feirantes migrantes,
feirantes locais e os lojistas, todos do ramo de vendas de
roupas da cidade de Santo Amaro, o que permitiu
analisar a perspectiva desses sujeitos a partir de
histórias de vida. Posteriormente, foram analisadas as
diferentes opiniões sobre o tema e tornou‐se
perceptível que os feirantes migrantes atraem mercado
consumidor de outras cidades, o que potencializa o
comercio local, contudo esses últimos se mostram
prejudicados pelos baixos preços oferecidos pelos
migrantes. Apesar de conflitos existentes, é possível a
coexistência dos feirantes migrantes, feirantes locais e
dos lojistas de roupas na cidade de Santo Amaro‐BA.

PALAVRAS‐CHAVE: migração, feira livre, comerciantes de roupas, pesquisa empírica.

SOCIAL AND ECONOMIC IMPACTS OF MIGRATION FAIRGROUD CLOTHES IN COMMERCE CITY OF
SANTO AMARO‐BA
ABSTRACT
The fair is an ancient institution that meets the needs of
patrons with product offerings, and constitute a large
space for effective informal work. Informal work is
understood as any form of work without ties or benefits
provided by the employer. Observe that with the
passage of time, the market is diversified, mainly
influenced by the periodic phenomenon of migration
merchants. The research seeks to understand the social
and economic impacts of migration of fairground
clothing, specifically the fair city of Santo Amaro ‐ BA.
For analysis, we seek to understand the perspective of
those involved using empirical research. Semi‐structured

interviews with migrant stallholders, local merchants
and shopkeepers, all of the branch sales of clothing in
the city of Santo Amaro, which allowed us to analyze the
perspective of these subjects from the life histories were
conducted. Subsequently, we analyzed the different
opinions on the subject and has become noticeable that
attract consumer market stallholders migrants from
other cities, which enhances the local market, but the
latter show is hampered by the low prices offered by
migrants. Despite the conflicts, it is possible the
coexistence of migrants stallholders, local merchants
and retailers of clothing in Santo Amaro, Bahia.

KEY‐WORDS: migration, flea market, traders clothing, empirical research.
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IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA MIGRAÇÃO DE FEIRANTES DE ROUPA NO COMÉRCIO
DA CIDADE DE SANTO AMARO‐BA
INTRODUÇÃO
Este artigo surgiu de uma pesquisa etnográfica direcionada pela sociologia do trabalho
que visava discutir o mundo do trabalho na contemporaneidade. A partir de discussões sobre
reestruturação produtiva e precarização do trabalho definimos como ponto de problematização
o trabalho informal.
Compreende‐se trabalho informal como toda forma de trabalho sem vínculos ou benefícios
fornecidos por parte do empregador. O trabalhador não tem carteira assinada, não possui renda fixa e
não tem férias remuneradas. Essa forma de trabalho se constitui uma alternativa para

trabalhadores que têm inserção precária no mercado de trabalho, servindo‐lhes como alternativa
para a busca de renda. (OLIVEIRA, 2005).
A organização do trabalho informal, muitas vezes se dá semelhante a uma empresa,
podendo fazer uso de ajudantes sem vinculo empregatício (geralmente familiares), também a
flexibilização das condições de pagamento como o a utilização de maquinas de cartão de
créditos.
É comum nas cidades de interior observar fortemente a feira como grande espaço de
efetivação do trabalho informal. A feira se tornou um dinamizador econômico que surgiu da
necessidade da comercialização entre pequenas regiões, atendendo às necessidades dos
frequentadores com a oferta de produtos. (BOECHAT, 2009).
Observa‐se que com o passar do tempo, a feira se diversifica pela inserção de pessoas a
procura de oportunidades, gerando uma variedade de especialidades, sons, movimentos,
personagens e manifestações culturais, que interagem entre si, configurando‐se um lócus de
representatividade de relações de identidade e historicidade.
O processo de diversificação se intensifica principalmente quando influenciadas pelo
fenômeno migratório. (COSTA, 2003). Periodicamente as feiras recebem comerciantes, que
migram de suas localidades, geralmente por interesses econômicos, para comercializarem seus
produtos, aqui chamados de feirantes migrantes.
Para Coutinho (2006), quanto menor o município, mais decisiva é a feira para o seu
desenvolvimento econômico, promovendo atividades dos pequenos produtores e gerando a
circulação do capital. O município de Santo Amaro é exemplo disso, possui uma área de 492,991
km², situado no sul do recôncavo baiano, a uma distância de 73 km de Salvador e apresenta
dependência dessa forma de comercio informal. Sua população é estimada em 57.800
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habitantes, sendo 13.909 da zona rural e possui a taxa de alfabetização para o conjunto do país
igual a 83,2% segundo o IBGE (2010).
A pesquisa busca compreender, através da coleta de dados, os impactos da migração dos
feirantes de roupas, na cidade de Santo Amaro na Bahia, a partir da perspectiva dos feirantes e
lojistas da localidade sobre esse fenômeno.
MATÉRIAIS E MÉTODOS
A pesquisa de cunho preliminar foi realizada no município de Santo Amaro‐BA em março
de 2014. Para o desenvolvimento da pesquisa foram necessárias diversas leituras, através de
levantamentos bibliográficos de dissertações, teses e artigos, bem como visita ao arquivo do
Núcleo de Incentivo Cultural de Santo Amaro ‐ NICSA, onde foi possível acesso a documentos da
historiografia da cidade, o que se constitui elemento de extrema importância, para definição de
conceitos e categorias.
Concordando com Guesser (2003) que afirma que a linguagem cotidiana baseia‐se no
senso comum e em numerosas relações de interação vividas por pessoas comuns, utilizou‐se a
entrevista semiestruturada o que permite ao pesquisador adentrar no mundo particular do
sujeito, possibilitando a imersão no fenômeno a ser estudado (ALMEIDA, 2011). Foram
entrevistados feirantes migrantes, feirantes locais e os lojistas, todos do ramo de vendas de
roupas da cidade de Santo Amaro.
O foco foi compreender o tipo de rotina existente, a importância do trabalho para os
entrevistados, avaliar os efeitos positivos ou negativos no âmbito econômico e social, além de
entender as relações existentes entre os dois tipos de feirantes e os lojistas.
O universo entrevistado foi composto de nove feirantes locais, nove feirantes emigrantes
e nove lojistas, as quais foram consideradas satisfatórias quando as narrativas sobre o objeto
tornarem‐se similares (BIBEAU, 1995). As entrevistas foram transcritas e analisadas a fim de
compreender as diferentes perspectivas sobre o tema. .
RESULTADOS E DISCURSÕES
Na pesquisa foram realizadas entrevistas com três categorias de trabalhadores do ramo
de roupa, quais sejam os feirantes que migram para Santo Amaro periodicamente, os feirantes
locais e por fim, os lojistas de roupas locais.
Inicialmente, os feirantes locais e migrantes situavam‐se na Avenida Presidente Vargas,
porém a Secretaria Municipal de Administração Desenvolvimento Obras e Serviços Públicos
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(SADOSP) por meio de sua Coordenação de Serviços Públicos decidiu fazer a separação dos
feirantes.
Os feirantes migrantes se mudaram para o espaço entre à Praça Quatorze de Junho e a
Rua Vila Viçosa próximo ao antigo Clube Uirapuru e da antiga rede ferroviária. Os feirantes locais
continuaram na Avenida Presidente Vargas que margeia o Rio Subaé. Este rio atualmente é
poluído em função da rede de esgoto nele despejada, pela escória de chumbo e cádmio
produzida pela antiga e já desativada Usina Plumbum da Companhia Brasileira de Chumbo
(COBRAC) e também por parte dos efluentes in natura lançados pela própria população local.

Figura 1: Mapa de localização dos entrevistados ‐ SANTO AMARO‐BA, 2014.
Esses trabalhadores dividem seu espaço com animais e sujeira da própria feira. É notório
ainda, que as barracas montadas pelos feirantes não são bem dimensionadas, isso porque não
seguem um alinhamento padrão, são instaladas nas beiradas das calçadas ou em qualquer local
da rua em que estão situadas.
Os lojistas de roupas estão localizados entre as ruas Conselheiro Saraiva e Conselheiro
Paranhos, onde também localizam‐se outros tipos de estabelecimentos comerciais como
mercados, lojas de brinquedos e calçados, bancos, farmácias e outros.
Os primeiros entrevistados foram os feirantes migrantes de roupas (Figura 2). Nessa
categoria, 100% dos entrevistados não restringem suas atividades à feira de Santo Amaro. Estão
na faixa etária de 30 a 69 anos e a media de tempo trabalhando no ramo de vendas de roupas é
de 25 anos. Dos entrevistados, 88% desses residem em Feira de Santana‐BA e outros em cidades
circunvizinhas.
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Figura 2: Feira de migrantes em funcionamento, 24/03/2014.
Conforme os entrevistados, as motivações em migrarem para a feira de Santo Amaro são
diversas, com destaque para o fato de Santo Amaro ter um bom mercado consumidor, ser menos
competitivo, ter proximidade da sua cidade de origem, por oferecer uma margem de lucro maior
e por gostar da cidade.
“Eu venho para Santo Amaro pela existência da feira que acolhe pessoas de outras cidades.
E também um dia ruim aqui eu vendo R$ 500,00.” Veridiano – 49 anos

As principais dificuldades encontradas por esses comerciantes são as viagens para as
cidades, acordar cedo, as dividas na compra de mercadorias e a falta de um centro de
abastecimento nas cidades para ter um ponto fixo.
“O problema é ter que acordar muito cedo para pegar transporte e depois ainda ter que
vender para prestar conta. Mas lá na minha cidade tem muita concorrência, tenho que
buscar outros lugares para vender (...).” Diego – 34 anos

Conforme as entrevistas 56% estão no ramo da feira de roupa por ser esta a atividade
desenvolvida pela família, 33% por algum tipo de dificuldade financeira e 11% declararam serem
simpatizantes. O deslocamento se dá a partir da perspectiva de vendas em determinado local.
“Comecei na feira porque minha família passou por grandes dificuldades (...). Na minha
profissão não tem canto certo, porque as mercadorias se tornam desgastadas no mesmo
local toda a semana. Aí eu viajo de acordo aos períodos e as safras, quando o pessoal tem o
capital. Por exemplo, na safra de feijão eu vou para Jacobina, e assim a gente vai vivendo...”
Osvaldo – 65 anos.

Posteriormente foram entrevistados nove feirantes da cidade de Santo Amaro (Figura 3).
Nessa categoria, 73% comercializam apenas em Santo Amaro. Estão na faixa etária entre 23 e 58
anos, com uma media de tempo no ramo de 25 anos.
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Figura 3: Feira de roupas na Avenida Presidente Vargas, 24/03/2014
Segundo os relatos, os feirantes começaram a atividade por conta da não inserção no
mercado de trabalho. Apresentam como dificuldades as épocas de baixas vendas, a falta de
mercado e a logística para compra de mercadorias. Apresentam como motivação a necessidade
de trabalhar.
“Tudo é dificuldade, viajar para comprar mercadoria, tema assalto, se é para pagar as dividas,
tem gente que não paga! Mas não tem emprego na cidade, age tem que enfrentar essas
situações.” Tatiane Cruz – 32 anos

Quando perguntados sobre a vinda de feirantes migrantes, para comercialização de
roupas, as opiniões se dividiram em duas perspectivas. Alguns são solidários e argumentam ser
importante a vinda desses feirantes por atrair mercado consumidor, outros consideram haver
uma competição desleal.
“Houve uma época em que mudaram a feira de migrantes para um local afastado, e ai diminuiu
as venda para todo mundo, por que o preço baixo deles que chamava o povo e o que eles não
conseguiram na feira dos migrantes, compram com os santo‐amarenses.” Tatiane Cruz ‐ 32
anos
“Os feirantes migrantes como bons para a cidade, mas não para os feirantes santo‐amarenses,
que não saem para vender seus produtos em outras cidades e são prejudicados pela maior
oferta e menor preço dos feirantes das outras cidades.” Aline – 23 anos
“Não existe competição direta entre feirante de fora e locais, mas os de fora trazem um preço
muito abaixo, que acaba sendo uma competição desleal” Sirley Jonas, 56 anos

Foram entrevistados nove lojistas de roupas da cidade de Santo Amaro (Figura 4). Entre os
entrevistados, 88% possuem lojas apenas na cidade de Santo Amaro. A faixa etária é de 35 a 49
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anos e media de tempo no ramo de vendas de roupas de 16 anos. Apenas 22% possuem lojas em
outras cidades.

Figura 4: Comércio na Rua Conselheiro Saraiva, 29/04/2014
Apresentam como dificuldades a inadimplência, as taxas e impostos pagos ao município e
principalmente as épocas de baixa renda e assaltos.
“As principais dificuldades são os assaltos e tem épocas que vende mais, outras menos.“
Valdevina Cristina – 38 anos

Quando perguntados sobre a migração dos feirantes para Santo Amaro, se mostram
contrários, e demonstraram apoio aos feirantes da cidade. Sinalizaram que o capital gerado por
feirantes migrantes é levado para outras cidades, já que pagam baixos impostos, e por isso é
desvantajoso para cidade, que deixa de enriquecer e enfrenta o desemprego.
A vinda de comerciantes de fora é errada por não pagarem impostos, não consumirem nada na
cidade e levarem o s lucros. São necessárias regras porque existem pessoas que alugam o ponto
como se fossem delas. E enquanto as lojas pagam altas taxas, agendam com representantes,
pagam funcionários, e ainda ter que lidar com a inadimplência, os feirantes emigrantes pagam
30 reais. “Deveria haver taxas mais justas, ou afastar a feira do centro da cidade”. Valdevina
Cristina ‐ 38 anos

Os consumidores encontram produtos a preços mais acessíveis na feira dos migrantes, o
que provoca a insatisfação dos feirantes locais e principalmente dos lojistas da cidade, que
pagam diversos impostos encarecendo o preço dos produtos.
“Esses feirantes trazem preços baixos e de origem duvidosa, não pagam taxas como deveriam a
cidade e ainda tomam o lugar dos feirantes de Santo Amaro gerando desemprego. Deveriam ser
limitadas as pessoas de fora”. Debora Magali ‐ 39 anos.
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Diferentemente, houve lojistas que não se consideram prejudicados pelos feirantes
migrantes:
“Quanto às pessoas de fora, estas chegam aqui com mais coragem e vão mais a frente (...). Não
prejudica porque os clientes das feiras são diferentes dos clientes das lojas e meus produtos são
diferenciados. Mas, realmente deveriam pagar mais impostos os feirantes migrantes.” Maria de
São Pedro – 50 anos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos nas pesquisas, pode‐se inferir que os
feirantes de roupas são atraídos para feira de Santo Amaro principalmente pelo mercado
consumidor e proximidade com sua cidade de origem, sendo em sua maioria de Feira de
Santana‐BA.
Esses comerciantes apresentam como dificuldade o deslocamento, porém considera o
povo santo‐amarense acolhedor. São responsáveis, pela vinda de pessoas de cidades próximas
para o comercio de Santo Amaro, gerando renda para cidade, porém levam os seus lucros para
suas localidades de origem.
Os feirantes locais apresentam a menor média de tempo no ramo de venda de roupas
entre os entrevistados. Esses feirantes têm suas vendas potencializadas significativamente pelo
mercado consumidor atraído pelos feirantes migrantes, porém se sentem prejudicados pelos
baixos preços que os feirantes migrantes vendem seus produtos.
Os lojistas de roupas mostram‐se a favor da feira local, por considerarem seus mercados
consumidores diferentes. Sinalizam a necessidade de aumento no pagamento de impostos pelos
feirantes migrantes, que segundo eles, levam o capital da cidade para fora e provocam
desemprego.
A feira livre é dinamizadora de relações sociais, culturais e econômicos da cidade.
Podemos compreender a partir da pesquisa que a feira se constitui em uma alternativa
importante para os trabalhadores da região que não estão inseridos no mercado de trabalho
formal, compreende‐se também que para se manter nesta atividade, o trabalhador precisa
desenvolver várias estratégias (diversificar o produto e o local de venda e oferecer alternativas
de pagamento) para permanecer competitivo e garantir a sua renda.
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RESUMO
Este artigo apresenta os resultados do Projeto de
Extensão Observatório da Juventude: Educação,
Trabalho e Projetos de Vida, desenvolvido a partir do
fomento do Programa Institucional de Bolsa de Extensão
do PBAEX‐ IFRR‐. O Projeto está sendo orientado pela
docente de Sociologia, contando com a atuação de
quatro bolsistas estudantes do curso Técnico em
Secretariado integrado ao Ensino Médio.
O Projeto visa Executar oficinas lúdicas de caráter
informativo sobre os cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio, ofertados pelo IFRR/Câmpus Boa Vista,
junto aos estudantes da nona série de escolas públicas
Para tanto, realizamos um levantamento junto aos
egressos dos cursos técnicos integrados ao Ensino

Médio de Secretariado e Informática, ofertados pelo
IFRR/Câmpus Boa Vista, concluintes nos anos 2011 e
2012, com vistas a mapear suas situações educacionais e
profissionais atuais, destinando‐se à construção de
materiais de divulgação dos cursos técnicos ofertados
pelo IFRR.
Assim, este artigo apresenta as informações
levantadas junto a estes egressos, analisando o impacto
da formação profissional técnica, ofertada pelo Instituto
Federal de Roraima, nas oportunidades profissionais
alcançadas pelos egressos, seja pelo ingresso em cursos
superiores e/ou a inserção no mundo do trabalho.

PALAVRAS‐CHAVE: juventude; projetos de vida; educação profissional; trabalho

YOUTH CENTRE: EDUCATION, WORK AND PROJECTS OF LIFE.
ABSTRACT
This paper presents partial results of the Extension
Project Youth Observatory: Education, Work and Life
Project, developed from the development of the
Institutional Program Scholarship Extension PBAEX‐IFRR.
The project is being guided by the teaching of sociology,
with the performance of four scholarship students of the
Integrated Technical Secretariat in high school.
The Project aims Run entertaining informative
workshops on technical courses integrated into the high
Therefore, we performed a survey of graduates of
technical courses integrated into the School of
Secretarial and Computer Science, offered by IFRR / Boa

Vista Campus, graduating in the years 2011 and 2012, in
order to map their current professional and educational
situations and is designed the construction of
dissemination of technical courses offered by IFRR.
Thus, this article presents the information gathered
with these graduates, analyzing the impact of technical
training, offered by the Federal Institute of Roraima, in
professional opportunities for graduates achieved either
by entry into higher education and / or entry into the

work.

KEY‐WORDS: youth; life projects; professional education, work.
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OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE: EDUCAÇÃO, TRABALHO E PROJETOS DE VIDA.
INTRODUÇÃO
“Para ser grande, sê inteiro: nada em ti exagere ou exclua.”
Fernando Pessoa

Os jovens formam um segmento da sociedade que concretamente pressionam a
economia para a criação de oportunidades no mundo do trabalho, requerendo uma
atenção diferenciada por parte dos governantes.
Ao mesmo tempo em que se apresentam como potenciais para o
desenvolvimento, conforme destacado pelo Relatório 2007 do Banco Mundial, também
enfrentam obstáculos como o desemprego, a educação que não necessariamente tem a
qualidade necessária ao seu pleno desenvolvimento, a exclusão digital, e na área da
saúde, padece com problemas como a obesidade, doenças sexualmente transmissíveis e
dependências de drogas, sem falar da violência, posto que os jovens que estão
expostos às mais elevadas taxas de mortalidade por causas externas.
Autores que se debruçam em estudos e pesquisas sobre a juventude, como por
exemplo, Sposito (2003), Abramo (1997), Pais (1990) e Abramovay (2008) alertam sobre
o desafio das abordagens sobre esta temática, para a qual se faz necessário uma
desconstrução das concepções reducionistas, fundadas no senso comum, para uma
construção científica, necessariamente paradoxal.
Conforme Abramovay (2008) a juventude é uma construção histórica e social e,
assim sendo, cada concepção de juventude emana de condições sociais e culturais
específicas, não podendo ser considerada, portanto, de forma estática, generalizada,
tampouco, definitiva. Corroborando com esta percepção, nos elucida Pais:
A juventude, quando aparece referida a uma fase da vida, é uma categoria
socialmente construída, formulada no contexto de particulares circunstâncias,
econômicas, sociais ou políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar‐se ao
longo do tempo. (Pais; 1990, p. 146)

A partir deste entendimento, pode‐se afirmar que não há uma juventude, mas
sim, juventudes que formam um conjunto que se diferencia nas oportunidades,
facilidades, dificuldades e exercício de poder na sociedade. (ABRAMOVAY, 2008)
O Conselho Nacional da Juventude também aponta para uma concepção de
juventude que se aproxima das abordagens científicas destacadas neste texto:
Em um entendimento mais amplo, ser jovem no Brasil contemporâneo é estar
imerso por opção ou por origem em uma multiplicidade de identidades,
posições e vivências. Daí a importância do reconhecimento da existência de
diversas juventudes no país, compondo um complexo mosaico de experiências
que precisam ser valorizadas no sentido de promover os direitos dos jovens
(Conjuve, 2006: 5).

O Brasil tem hoje cerca de 50.5 milhões de jovens que representam cerca de
26% da população do país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios‐
PNAD, 2009.
Levando‐se em conta que em quaisquer dos paradigmas adotados pelo Estado
sobre a concepção juventude, todos apresentam uma conotação ou expectativa de
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inserção na vida produtiva, quando da passagem para a vida adulta, o processo de
formação formal representa não apenas uma oportunidade qualificação profissional,
mas também de qualificação social.
Neste aspecto, Sposito (2003, p.10) também sopesa que se faz necessário que
compreendamos que é inerente a juventude, enquanto categoria sociológica, uma
tensão não resolvida, onde “ela é ao mesmo tempo um momento no ciclo de vida,
concebido a partir de seus recortes socioculturais, e modos de inserção na estrutura
social.”.
A partir deste debate, podemos analisar melhor as políticas que visam à
garantia aos jovens, o acesso, a permanência e ao êxito na escola, revestindo‐se como
prioridade, considerada como investimento.
Partindo dessa compreensão, submetemos o Projeto de Extensão “Observatório da
Juventude: Educação, Trabalho e Projetos de Vida” tendo em vista favorecer aos potenciais
candidatos as vagas ofertadas pelo IFRR, nos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, um
melhor entendimento sobre o perfil profissional de cada curso e suas possibilidades de inserção
no mundo do trabalho, oportunizando o contato inicial dos estudantes da rede de educação
pública estadual e municipal com os referidos cursos técnicos, possibilitando que façam escolhas,
mais aproximadas de suas expectativas pessoais.
Para tanto, realizamos inicialmente uma pesquisa junto a egressos destes cursos,
visando traçar um panorama a ser apresentado aos candidatos, que ora apresentamos como
resultados parciais do projeto, neste artigo.
Diante do exposto, consideramos o presente projeto de absoluta relevância social,
especialmente no que se refere aos dados a serem levantados a respeito dos jovens egressos do
curso Técnico em Secretariado e Informática integrado ao Ensino Médio, pois possibilitaram uma
visibilidade dos impactos desta formação técnica na geração de oportunidades, de
prosseguimento nos estudos e inserção no mundo do trabalho.
OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo Geral
Executar oficinas lúdicas de caráter informativo sobre os cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio, ofertados pelo IFRR/Câmpus Boa Vista, junto aos estudantes da nona série de
escolas públicas estaduais e municipais, visando facilitar suas escolhas de formação profissional.
Objetivos Específicos
i.

ii.
iii.

Realizar levantamento junto aos egressos dos cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio, ofertados pelo IFRR/Câmpus Boa Vista, concluintes nos anos 2011 e 2012, com
vistas a mapear suas situações educacionais e profissionais atuais;
Construir estratégias diferenciadas para a divulgação dos cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio, ofertados pelo IFRR/Câmpus Boa Vista;
Elaborar material de divulgação sobre os técnicos integrados ao Ensino Médio, ofertados
pelo IFRR/Câmpus Boa Vista, a ser utilizado em oficinas lúdicas a serem realizadas em
escolas públicas e em eventos promovidos pela instituição;
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iv.
v.

vi.

Realizar oficinas lúdicas em escolas públicas estaduais e municipais, para divulgar cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio, ofertados pelo IFRR/Câmpus Boa Vista;
Sistematizar dados levantados sobre a atual situação dos jovens egressos dos técnicos
integrados ao Ensino Médio, ofertados pelo IFRR/Câmpus Boa Vista, em Relatórios de
Atividades.
Divulgação dos resultados do projeto de extensão em eventos institucionais a partir da
produção e exposição de banners e produção de artigos científicos.

MATERIAIS E MÉTODOS
O Projeto Observatório da Juventude: Educação, Trabalho e Projetos de Vida está sendo
desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, provindo da compreensão de que a
apreensão dos significados não se faz possível a partir de um critério apenas numérico, bem
como, consideramos que a flexibilidade – enquanto característica das metodologias qualitativas –
favorece a aproximação dos dados, interpretando‐os buscando uma melhor compreensão da
realidade social (MARTINS, 2004).
Dois momentos marcaram os procedimentos metodológicos do projeto: primeiramente,
um levantamento sobre as condições educacionais e profissionais em que se encontram os
egressos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Secretariado e Informática, que
concluíram seus cursos nos anos 2011 e 2012.
A partir dos resultados deste levantamento e da sua análise, serão elaborados materiais
de divulgação sobre os referidos cursos, que, num segundo momento previsto para o segundo
semestre do ano 2013, serão utilizados durante a realização das oficinas lúdicas, que terão por
público alvo os potenciais candidatos aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ofertado
pelo IFRR/Câmpus Boa Vista, os alunos matriculados na 9ª série do Ensino Fundamental de
escolas da rede pública estadual e municipal.
No primeiro momento, para a análise dos dados coletados adotamos autores das
Ciências Sociais que nos referenciam na interpretação sociológica a partir de categorias como
juventude, projetos de vida e trabalho.
Como aporte teórico para as categorias juventude, trabalho e projetos de vida
nos apropriamos das produções de Sposito (2003; 2005), Pais (1990; 2008), Velho
(1986; 1994) e Frigotto (2003).
Sposito (2003) nos esclarece que:
Ao tentar analisar a emergente condição juvenil contemporânea, no Brasil,
seremos também obrigados a tratar, sob a ótica da diversidade, daquilo que,
aparentemente, é o mais tradicional da modernidade‐trabalho, família e
escola– sem que, necessariamente, estejamos reiterando chaves analíticas
anacrônicas, conservadoras ou negando horizontes utópicos de cunho
emancipador. (SPOSITO; 2005; p, 126)

Também adotamos, para nos ancorar teoricamente na abordagem à categoria
juventude, os trabalhos do sociólogo português José Machado Pais, onde encontramos
referências para situar o olhar sobre a juventude a partir do atual contexto de
mudanças aceleradas, que tornam imprescindível a capacidade de adaptação por parte
das pessoas, inclusive dos jovens.
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Desta forma, a juventude não deve ser apreciada como simples instrumento
para um futuro, mas sim, como sujeitos construtores do presente, que também
exercem influência sobre as transformações sociais.
Pais (1990) nos alerta para o que tem chamado de “paradoxos da juventude”
onde destaca as abordagens conflitantes sobre a categoria em questão, exemplificando
como tal, a noção de juventude a seguir:
A noção de juventude somente adquiriu certa consistência social a partir do
momento em que, entre a infância e a idade adulta, se começou a verificar o
prolongamento ‐ com os consequentes «problemas sociais» daí derivados—
dos tempos de passagem que hoje em dia mais caracterizam a juventude,
quando aparece referida a uma fase de vida. (PAIS; 1990, p. 148)

Por conseguinte, Pais (2008) discute o mascaramento da realidade dos jovens a
partir da homogeneização, onde, encarada restritamente como fase da vida, num
exercício de abstração arbitrária, é vista quase como um mito, daí os rótulos
contraditórios vivenciados.
Projeto de vida é mais uma categoria que adotamos e para a qual elegemos
como referencial teórico as produções do antropólogo brasileiro Gilberto Velho (1986;
1994), que concebe o projeto de vida enquanto negociação da realidade. O projeto de
vida é engendrado como ação de escolha do sujeito, dentre os futuros possíveis dentre
o “campo de possibilidades”, tendo em vista uma orientação, que depende da memória
de um passado que originou as condições do presente.
Considerando o preceito de que o trabalho, enquanto princípio educativo,
Frigotto nos auxilia na compreensão desta percepção, quando nos esclarece que tal
princípio tem caráter ético‐político, e não se refere a uma técnica ou metodologia de
aprendizagem:
Nesta concepção de trabalho o mesmo se constitui em direito e dever e
engendra um princípio formativo ou educativo. O trabalho como princípio
educativo deriva do fato de que todos os seres humanos são seres da
natureza, e, portanto, têm a necessidade de alimentar‐se, proteger‐se das
intempéries e criar seus meios de vida. (FRIGOTTO, 2005, p. 3)

Neste primeiro momento de execução do projeto, aplicamos questionários junto aos
egressos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Secretariado e Informática que
concluíram nos anos de 2011 e 2012, adotando como estratégia para a coleta de dados: Contatos
via e‐mail; Contatos via telefone celular, e ainda, contatos via facebook.
O questionário foi composto por questões abertas e fechadas, sendo aplicado a 50% dos
concluintes perfazendo um total de 87 pesquisados de ambos os cursos.
Os dados coletados foram tabulados e trabalhados a partir da construção de tabelas e
gráficos e suas análises, fundamentadas no referencial teórico já delineado, estão apresentadas a
seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A partir dos dados coletados junto aos egressos dos cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio, chegamos aos resultados que seguem estruturados a partir de três pontos de discussão:
primeiro, se o egresso prosseguiu nos estudos ingressando no Ensino Superior; segundo, se o
curso técnico oportunizou seu ingresso no mundo do trabalho; e em terceiro, se os egressos que
se encontram trabalhando estão utilizando os conhecimentos construídos durante a formação
profissional de nível médio.
No que tange aos egressos que prosseguiram para o Ensino Superior, obtivemos como
resultados que 84% do total de pesquisados estão cursando a universidade, sendo que, na
análise segmentada por curso técnico identificamos que 75% dos egressos do curso Técnico em
Secretariado estão no Ensino Superior, enquanto que dentre os egressos do curso Técnico em
Informática verificamos que há 90% dos estudantes no Ensino Superior.
Estes resultados revelam que foi oportunizada aos egressos dos cursos ofertados na
modalidade de ensino integrado, a formação básica necessária ao prosseguimento nos estudos,
com consistência para competirem com os estudantes que cursam apenas o Ensino Médio e
lograr o êxito desejado.

Figura 2 ‐ Gráfico do Quantitativo de Egressos dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio de
Secretariado e Informática do IFRR, dos anos 2011 e 2012, que estão cursando Ensino Superior.
No que se refere ao ingresso dos estudantes no mundo do trabalho, subdividimos este
ponto de discussão em três aspectos: os conseguiram colocações profissionais, dentre estes,
quantos estão na iniciativa privada e quantos buscaram o setor público, e ainda, se houve
egressos aprovados em concursos públicos.
Dentre os estudantes pesquisados, no que concerne a inserção no mundo do trabalho,
identificamos que os estudantes do curso Técnico em Secretariado têm encontrado mais
facilidade em adentrá‐lo, posto que, mais da metade dos egressos estão trabalhando, como
podemos observar na Figura 3.
Dos egressos do curso Técnico em Informática, encontramos quase um terço
trabalhando. Contudo, esta questão em especial, pode ser mais bem analisada quando a
confrontamos com os resultados relacionados à aprovação no vestibular, posto que a maioria
encontra‐se em cursos superiores diurnos, fator que limita sua atuação profissional como
técnico.
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Figura 3‐ Percentual de Egressos dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio de
Secretariado e Informática do IFRR, dos anos 2011 e 2012, que estão trabalhando.
O Estado de Roraima atravessa um quadro de mudanças em suas bases de
desenvolvimento desde sua passagem de Território Federal no ano de 1988, onde os diversos
setores da economia local buscam se estruturar, embora ainda predomine uma “economia de
contracheques” proveniente da política de ocupação do Estado, posto que, o setor público ainda
representa 48,8% de participação no valor adicionado do estado. Tendo este contexto em vista, o
Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRR (2009) em vigor, trás como sua primeira
finalidade “ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas a atuação profissional nos diversos setores da economia,
com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.”

Neste trabalho, pudemos verificar que dentre os egressos que estão trabalhando, há
uma representação significativa destes que conquistou espaço no escasso setor privado,
conforme os dados apresentados na figura 4.

Figura 4 – Percentual de egressos dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio de
Secretariado e Informática do IFRR, dos anos 2011 e 2012, que estão trabalhando, distribuídos
por setor produtivo.
A partir desta constatação, analisamos que o IFRR vem obtendo êxito na busca por
oferecer uma formação profissional que possibilite ao egresso inserir‐se nos diferentes setores
da economia local.
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O exame dos dados apresentados na Figura 3 nos revela que o curso Técnico em
Informática vem oportunizando maior acesso às vagas de trabalho do setor privado, o que pode
ser remetido à flexibilidade do perfil profissional de formação do curso que pode ser absorvido
nos mais diversos ramos de atividade produtiva. Em contrapartida, os egressos do Curso Técnico
em Secretariado ainda predominam sua atuação profissional no setor público, contudo,
apresentando uma inserção considerável também no setor privado.
Outra informação colhida durante a pesquisa que corrobora com esta análise refere‐se
ao percentual de egressos que passou em concursos públicos, optando por esta estratégia para
sua inserção profissional. De cada grupo de egressos dos cursos em foco, apuramos que por volta
de 12% obtiveram aprovação em concursos públicos, e ainda, dentre estes, mais de 80% diz ter
utilizado os conhecimentos construídos durante o curso Técnico integrado ao ensino Médio para
a realização das provas.
A partir disso, podemos concluir que o Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, que
tem o trabalho como princípio educativo, pode possibilitar uma formação profissional e cidadã,
dando conta de aportar às expectativas dos discentes, em especial quando suas escolhas pelos
cursos técnicos já apresentam algum direcionamento. Neste aspecto Frigotto (2003) nos elucida
que “o ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo do trabalho, da cultura e
da ciência, constitui‐se em direito social e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões
da vida.”.

Este dado referente à utilização no trabalho dos conhecimentos erigidos na escola,
também foram abordados junto aos egressos que estão trabalhando conforme se pode conferir
na Figura 5.

Figura 5 ‐ Percentual de egressos dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio de
Secretariado e Informática do IFRR, dos anos 2011 e 2012, que estão trabalhando, e afirmaram
que utilizam no trabalho os conhecimentos construídos no curso técnico.
A respeito dos dados expressos na Figura 5, concluímos que os egressos do curso
Técnico em Secretariado fazem maior uso dos conhecimentos oportunizados pelo referido curso,
em relação aos egressos do curso Técnico em Informática. Sobre isso, podemos conjecturar que o
segundo curso tem exige maior agilidade na atualização em decorrência do permanente e veloz
desenvolvimento científico e tecnológico. Todavia, tal análise não consistiu objeto do presente
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projeto, podendo, estas informações, suscitarem novos projetos e discussões com vistas a
atualização e aperfeiçoamento dos cursos técnicos ofertados pelo IFRR.
A passagem dos estudantes pela formação profissional propicia a elaboração
de projetos de vida com bases nos conhecimentos construídos em todos os aspectos
abordados pela escola, onde conforme Velho (1986; 1994) o projeto de vida é
concebido enquanto negociação da realidade. O projeto de vida é engendrado como
ação de escolha do sujeito, dentre os futuros possíveis dentre o “campo de
possibilidades”, tendo em vista uma orientação, que depende da memória de um
passado que originou as condições do presente. Nesta memória, constam, inclusive, as
experiências vivenciadas na sua formação escolar.
CONCLUSÃO
A partir dos dados apresentados e analisados neste artigo, podemos concluir, sem
pretensões de exaurir o tema, que a participação dos estudantes nos cursos Técnicos integrados
ao Ensino Médio, ofertados pelo IFRR vem obtendo o êxito esperado, posto que, seus egressos,
estudados neste projeto, estão em sua maioria no Ensino Superior, bem como, já identificamos
um percentual considerável inserido no mundo do trabalho.
Dentre as reflexões possíveis apontamos em especial para a necessidade de atualidade
dos cursos, tendo em vista a velocidade das mudanças em permanente curso, em todas as
esferas da vida humana.
Com estes resultados preliminares do Projeto de Extensão “Observatório da Juventude:
Educação, Trabalho e Projetos de Vida”, estamos confiantes no êxito da etapa final, que será a
elaboração de materiais de divulgação dos cursos e a realização de oficinas lúdicas nas escolas
estaduais e municipais, de onde recebemos seus egressos do Ensino fundamental.
Neste propósito, ensejamos contribuir para que os próximos estudantes façam escolhas
pautadas em conhecimentos prévios sobre o perfil profissional de conclusão dos cursos, o que
irão aprender e quais as oportunidades de aproveitamento destes conhecimentos
posteriormente.
Desta forma, estaremos efetivando parte dos compromissos referentes a
responsabilidade social do IFRR junto a sociedade roraimense.
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RESUMO
Este trabalho pretende contribuir com as análises dos
aspectos sociológicos nas canções do grupo denominado
como Engenheiros do Hawaii – muito importante para o
gênero rock em nosso país. Com início nos anos 80,
inspirados em outros gêneros, artistas e autores, artes e
literaturas, o grupo construiu uma obra profícua e vasta,
digna de estudos complexos dentro das múltiplas
questões veiculadas, sobretudo, a sociedade em seu
estágio de pós‐modernidade. O estudo sobre a obra de
um grupo marcante no movimento musical brasileiro,
requer muita atenção nos elementos que constituem a
canção como um todo, não apenas na letra.

A canção não é, ao contrário do que muitos pensam,
poesia musicalizada, é um gênero à parte. A música em
nosso país, historicamente, teve momentos de grande
impacto, seja na elite ou nas margens da sociedade.
Além do fato de ser um veículo interativo de informação
e conhecimento, o indivíduo pode usar o gênero como
instrumento de lazer, de reflexão, de crítica social, ou
até mesmo para tentar compreender as mudanças que
vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos, como
processo da organização e interação social pelas quais
está inserido.

PALAVRAS‐CHAVE: sociedade, música, crítica, discurso e poder.

VARIATIONS ON THE SAME THEME: SOCIOLOGY IN MUSIC GROUP ENGENHEIROS DO HAWAII
ABSTRACT
This work intends to contribute to the analysis of the
sociological aspects in the songs of the group termed as
Engineers of Hawaii ‐ very important for the rock genre
in our country. Starting in the '80s, inspired by other
genres, artists and authors, arts and literature, the
group built a successful and extensive work, worthy of
complex studies within multiple questions treated ,
especially on society's stage of postmodernity . The
study on the work of a remarkable group in the Brazilian
musical movement requires a lot of attention on the
elements that constitute the song as a whole, not just
the letter.

The song is not, contrary to what many think,
musicalized poetry is a genre of its own. The music in
our country, historically, had moments of great impact,
whether elite or the margins of society. In addition from
being an interactive vehicle of information and
knowledge, the man can use the genre as an instrument
leisure reflection, social critique, and even to try to
understand the changes that have occurred over the
past few years, as a process of organization and social
interaction
in
which
it
operates.

KEY‐WORDS: society, music, criticism, discourse and power.
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VARIAÇÕES SOBRE UM MESMO TEMA: A SOCIOLOGIA MUSICALIZADA DO GRUPO
ENGENHEIROS DO HAWAII

INTRODUÇÃO
A história da nossa música contempla uma infinidade de gêneros, os quais possibilitam os
mais complexos estudos sobre a musicalidade, contexto histórico e, o modo como a sociedade se
organiza baseada em alguns ideais. Nesse artigo, intitulado como Variações sobre um mesmo
tema: a sociologia musicalizada do grupo Engenheiros do Hawaii, objetivamos analisar letras de
canções, não meramente isoladas, como também o gênero música tratado como tal. Contudo,
será feito uma abordagem sobre os aspectos culturais e sociais do mundo contemporâneo
presentes no objeto de estudo, tais como fragmentação, crise de identidade, crítica ao sistema
político, individualismo e estranhamento perante a sociedade.
Um sistema de padrões. Um dos grandes debates atualmente são sobre os padrões
midiáticos, tratados comumente nas músicas do grupo estudado. No entanto, as discussões e
pesquisas estão voltadas, sobretudo, à artistas como Renato Russo – líder do grupo legião
urbana, e Cazuza – do Barão vermelho. Os anos de glória do rock nacional, os anos 80, são
marcados por ícones que viraram símbolos de uma geração. Figuras que pertenciam a um centro
político‐cultural da época, cantavam o rock com intuito de mudar o mundo: através de sexo,
drogas e rock ‘n’ roll, e por fim, deixar levar‐se pela AIDS, para seus nomes se eternizarem em
uma mídia medíocre e manipuladora. Desse modo, pouco se ouve falar de Humberto Gessinger,
o líder do grupo Engenheiros do Hawaii, a evolução em nossa música, o desinteresse pela
exposição exacerbada, o não engajamento nem à direita, nem à esquerda, com críticas à forma
com que se faz política, o grupo pretendia em suas composições “questionar certezas, rever
práticas, compreender os novos parâmetros dos tempos presentes” (RAMONET, 1998, p. 121).
Ou seja, Gessinger não estava e nunca esteve nos padrões.
A banda que nasceu para durar somente uma noite, nos traz ao decorrer de uma carreira,
um turbilhão de reflexões sobre o mundo que nos cerca. O legado desse grupo nos possibilita
tentar compreender também, os fenômenos sociais interligados com uma cultura da midiocracia,
a ditadura da mídia. Além de retratar as nossas intempéries e conquistas enquanto agentes
pensantes, o discurso e poder, e questões filosóficas que parecem não ter respostas, apesar das
letras nos instigar à jamais se conformar com tudo aquilo que é ‘certo’.

MATERIAIS E MÉTODOS
As composições musicais que compõem o corpus deste trabalho são de autoria do grupo
de rock nacional Engenheiros do Hawaii (1985‐2007), a maioria compostas exclusivamente pelo
líder do grupo, Humberto Gessinger. Essas canções constituem uma vasta obra, trazendo como
marca o conceitualismo, isto é, um engajamento em torno de um tema. E, sobretudo, ressalva a
filosofia existencialista de Camus, Nietzsche e Sartre; a linguagem social dos livros de Ferreira
Gullar, John Fante, Arthur Rimbaud e George Orwell; bem como os aspectos regionais e
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nacionais, características das obras de Moacyr Scliar, Carlos Drummond de Andrade e José
Guimarães.
Para uma análise e discussão mais ampla a respeito da sociologia presente nas canções
estudadas, foi feito um questionário de pesquisa, contendo perguntas sobre a sociologia na
música, objeto de estudo, e o papel da música na sociedade. O questionário foi respondido
virtualmente, com um público de 30 pessoas com faixa etária de 15‐39 anos, dentre professores
e alunos. O objetivo é conhecer uma opinião coletiva a respeito do modo pelo qual a música
pode ser um aparelho de explicação sociológica presente em nosso cotidiano.
Utilizou‐se como principais aportes teóricos os estudos de Patrick Charaudeau (2012), Van
Dijk (2010), Platão e Fiorin (2006), Irandé Antunes (2007) e o discurso do Congress Sociology of
Music, Lisboa (2009).
Foram analisadas 04 (quatro) canções do grupo supracitado, foram elas: Variações sobre
um mesmo tema (1988), Tribos e Tribunais (1988), Muros e Grades (1992) e Freud Flintstone
(2001). Apesar de não muito atuais, as canções possuem uma ótica contemporânea bastante
significativa sobre as esferas de poder, fatos sociais, política, religião, ciência etc. E devido a essas
temáticas foram selecionadas, na tentativa de explicar os processos que a sociedade enfrentou e
vem enfrentando para formular todo o sistema vil de organização social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os diversos recursos da nossa língua foram muitas vezes uma forma de comunicação para
fins políticos e sociais, através de protesto por exemplo, como na época da ditadura no Brasil.
Com isso, devemos atentar para as figuras da linguagem que, se tratando da letra de música,
podem passar por despercebidas ao nosso intelecto quando em conjunto harmônico com uma
melodia que nos absorve totalmente.
Diante da dificuldade em compreender expressões, enunciados que mais parecem uns
emaranhados de palavras vãos, o que se destaca é a peculiaridade e subjetividade do receptor.
No entanto, “ao se interpretar um texto, poema, canção, é necessário especificar, dentro campo
de possibilidades semânticas, quais auxiliarão no desvelamento do que o texto transmite”
(FRANZ, Jaqueline, 2007, p. 27). Deste modo, analisar uma música requer uma bagagem ampla
de conhecimentos e experiências, além de uma busca pelo contexto em que a canção foi
construída e pela pesquisa sobre o autor. Uma vez que para (SEKEFF, 2007, p. 17) “a música se
relaciona sempre com o indivíduo, pois nasce de sua mente, fala de suas emoções e de sua gama
perceptual.”
Mas qual é o papel da música na sociedade? As abordagens sociológicas da música têm
objetivado a desenvolver, expandir e diversificar extensivamente os seus métodos e áreas
temáticas ao longo das últimas décadas. Os campos de estudo da Sociologia e da música tem se
cruzado cada vez mais. Sendo que, a Sociologia da Música desenvolveu‐se em um sentido
integrativo, levando em consideração os contributos da História, Antropologia, Filosofia e
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Estética, Psicologia etc. Nesse sentido, o molde social com o advento da ciência e tecnologia, do
processo de globalização, tem influenciado diretamente no molde e na razão de produzir música:
nos estudos de composição e interpretação ou na análise musical.
A maior parte das abordagens incide atualmente sobre as práticas musicais como
interação social, o material musical e as obras musicais como sociedade codificada, o
significado musical como resultado de processos sociais que ocorrem em mundos vividos
em constante mudança, as trocas sistema‐meio na produção e na recepção musicais.

(Congress Sociology of Music, Lisboa, 2009)
A Sociologia da Música tem ainda contribuído para uma musicologia autocrítica, que se
tornou consciente da construção social do conhecimento e, consequentemente, visa produzir um
conhecimento socialmente mais válido. Contudo, a expressão da vida real por intermédio das
canções é resultado, sobretudo, do que os sociólogos chamam de fatos sociais: a normalização
das coisas, o conjunto de regras que regem um evento, a ética e moral, até mesmo a política. É
através do fato social que elaboramos o discurso e todos os seus gêneros, independentemente
da esfera social pelo qual este seja disseminado. Para (DURKHEIM, 1999, p. 28) “É preciso
portanto considerar os fenômenos sociais em si mesmos, separados dos sujeitos conscientes que
os concebem; é preciso estudá‐los de fora, como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que
eles se apresentam a nós”.
Se pararmos para estudar o homem dos tempos modernos, juntamente com o
pensamento coletivo e o modo como aquele se organiza, iremos nos deparar com uma música
que condiz com isso tudo: a essência de uma humanidade contemporânea. O homem do início
do século ainda acreditava que era capaz de realizar revoluções. Porém, no cenário atual, o que
existe é uma oscilação entre o medo, o eu que se retrai, a indiferença de um sujeito fraco do
saber, a percepção distraída e um sujeito forte do desejo e das pulsões.
A música consegue retratar como o homem vem se transformando, desde do ponto de
vista histórico ao alicerce tecnológico. Nesse contexto, grande parte da produção musical atual
traz a ideia de que a sociedade não consegue mais construir sonhos coletivos; não há um espaço
onde alguém luta sem interesses de terceiros, para que o mundo venha a se modificar. Até
mesmo as canções que parecem não ter mensagem alguma, feitas meramente para um lazer
momentâneo, exprimem comumente uma humanidade sensacionalista, egocêntrica e obcecada
pelo gozo individual e poder.
As sociedades ocidentais já não conseguem enxergar, claramente, no espelho do futuro;
parece que estão obcecadas pelo desemprego, invadidas pela incerteza, intimidadas pelo
choque das novas tecnologias, perturbadas pela mundialização da economia,
preocupadas com a degradação do meio ambiente e, consideravelmente,
desmoralizadas por uma corrupção galopante. (RAMONET, 1998, p.12)

“O discurso controla mentes e mentes controlam ações” (VAN DIJK, 2010, p.1). Em sua
obra intitulada como Discurso e Poder, o holandês Van Dijk conclui que as elites simbólicas, que
têm acesso privilegiado aos discursos públicos, também controlam a reprodução discursiva da
dominação na sociedade. Embasado pela ADC (Análise de discurso crítico), Dijk afirma que esse
controle ocorre na política, na mídia, na ciência e na burocracia, por exemplo. A mídia,
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principalmente, utiliza das mais sofisticadas formas de entretenimento, porém enxerga na
música, um meio de mitigar a insatisfação e suposta revolta popular, levando a população ao
supérfluo conformismo.
Em contrapartida, grandes autores/compositores colocam em suas canções ou poemas
que viraram música, a problemática social e política que estamos ocupados demais para
identificar. A indústria cultural se mantêm de figuras meramente passageiras, o que faz o povo
pensar é, na maioria das vezes, evitado. E, quando temos contato com letras de músicas que vão
além do trivial e evidente, enfrentamos problemas como o analfabetismo, estranhamento com
um novo estilo de escrita etc. Ainda assim, a opinião de um cidadão revoltado e sincero com a
realidade em qual está inserido, é exposto em canções devido ao fato de que não vivemos sem a
música, apesar dos gostos diversos. Sobre o poder que a mídia exerce na sociedade e, também
nas relações pessoais, VAN DIJK (2010, p. 20) ressalva o lado negro do discurso, o abuso de
poder:
O controle da mente envolve muito mais do que apenas a compreensão da escrita ou da
fala; envolve também o conhecimento pessoal e social, as experiências prévias, as
opiniões e as atitudes sociais, as ideologias e as normas ou valores, entre outros fatores
que desempenham um papel na mudança de mentalidade das pessoas.

A tentativa de explanar a vivência humana e os fatores que a redigem, é uma expressão
autêntica e de caráter interdisciplinar. Através do acesso à informação midiática, buscamos
também um maior entendimento do contexto cultural em que vivemos: talvez a música seja o
veículo mais eficaz de mostrar a problemática política, ambiental e as inúmeras intempéries
sociais que o discurso público transforma cada vez mais em uma reles banalidade imutável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados da pesquisa foram de incomensurável importância para o desenvolvimento do
projeto, sobretudo, para as análises e escolhas das canções que compõem o corpus do trabalho.
Veremos as perguntas que compuseram o questionário de pesquisa, acompanhadas das análises
das canções. Você pode visualizar o questionário de pesquisa através do LINK.
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA:
1. Você concorda com a ideia de que o gênero música pode conter explicações a respeito
do modo pelo qual a sociedade se organiza?
Todos os entrevistados concordaram que a música pode sim, ser reflexo do contexto
cultural, histórico e do modo de organização social atuais.
2. Você conhece o grupo/banda Engenheiros do Hawaii? Em caso afirmativo, cite a sua
música predileta (pode ser um trecho).
Grande parte dos entrevistados, cerca de 70 %, conhecem o grupo. Apesar dos diversos
gostos musicais das pessoas, sobre os que afirmaram não conhecer, pode‐se concluir a falta
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de midiatização do grupo como fator determinante, tendo em vista uma longa carreira que
perdurou por mais de duas décadas.
Gráfico 1 – Relação das respostas da questão 02

Fonte: O autor (2014).

Tabela 1 – Relação das principais canções citadas na pesquisa

Música

Percentual
(%)

Ano

Temática
Principal

Por que escolher esta música?

Pra ser sincero

20

1990

Aprisionamento
do indivíduo a
algo.

Retrata a luta de alguém que busca a
liberdade, de uma forma completamente
metafórica, faz alusão ao romantismo.

Somos quem
podemos ser

10

1988

A visão ingênua
ou crítica
perante o
mundo

O descontentamento com a descoberta da
realidade nos deixa frustrados, mas não nos
impede de sonhar.

Infinita Highway

10

1987

As escolhas das
vida

Letra relativamente extensa, aborda o quão é
vasta os caminhos que percorremos no
cotidiano, na vida.

Piano bar

6,5

1991

A ausência de
um amor

Sempre é maravilhoso relembrar daqueles que
amávamos, o deixamos vivo dentre de nós

O Papa é pop

6,5

1990

As intempéries
da fama

Ser popular é estar em um campo minado, um
alvo fácil e preciso.
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Fonte: O autor (2014).

A terceira questão, a única discursiva, dependia da anterior para ser respondida. O
entrevistado só a responderia, caso afirmasse conhecer o grupo estudado. Por isso, na segunda
questão já vinha informando. Texto: “Cite agora sua música predileta, aquela que você mais se
identifica, pode colocar um trecho senão souber o nome da música”.
4. Qual é a maior importância da música na sociedade?
Gráfico 2 – Relação das respostas da questão 04

Fonte: O autor (2014).

As respostas da questão 04, nos mostra o quanto as pessoas buscam uma reflexão nas
músicas, o lazer, crítica social e retrato do contexto cultural ainda ficam em segundo plano. No
entanto, o refletir social pode estar incluído no gosto de tantos ouvintes, o que é excelente para
o desenvolvimento do pensar e do agir no âmbito social. A última questão era apenas para
informar a idade. Você pode visualizar a pesquisa completa e encerrada através do LINK.
1. VARIAÇÕES SOBRE UM MESMO TEMA
Eu tenho os meus problemas, você tem os seus 1 / Variações de um mesmo tema, ateus à procura de Deus 2 /
Onde estamos? Pra onde vamos? Onde já se viu? / Num retrato, num espelho 3, no mapa do Brasil / Qual é seu
signo? Que sangue você gosta de sugar? 4 / Qual é o seu limite, se é que ele existe? / Se não existe, qual é? / Não
procure paz onde paz não há / Não procure alguém onde não há ninguém / Não procure um céu azul no Mar
Vermelho / Não procure outras pessoas no espelho 5

Figura 1 – Trechos da música Variações sobre um mesmo tema
A canção criada em 1988, a começar pelo título, tem uma construção primorosa. O título
remente a ideia da ambiguidade, ou ainda da polissemia que, são recursos linguísticos utilizados
em texto que podem apresentar dois ou mais sentidos. 1 Em um país que se alastrava em
problemas sociais diversos, há uma ressalva ao individualismo, mostrando a falta de interesse do
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cidadão por um bem coletivo. 2 Nesse contexto, com o fim da era industrial e a queda do poder
religioso, o mundo da informação se volta para a ciência e tecnologia, para o racionalismo. No
entanto, o Brasil amarga a 3 “década perdida” ‐ do ponto de vista econômico, do crescimento e
do desenvolvimento. Para onde vamos? O destino final foi uma hiperinflação.
4

A metáfora do vampiro pode ser compreendida como a busca excessiva pelo poder, com
uma ganância que não há limites. Uma busca que independe do sofrimento alheio, como a
política corrupta que, adquire um caráter heterodoxo, ou seja, se opõe aos padrões, às normas,
às regras, às instituições ou às doutrinas pré‐estabelecidas. Ademais, a canção foca em uma
intervenção simples e sensata, a pratica da honestidade para uma nova organização social,
partindo de cada um. 5 Do presidente ao operário, só encontramos uma solução quando
verdadeiramente a buscamos.
2. TRIBOS E TRIBUNAIS
Todo dia a gente inventa uma alegria 1 / A gente esquenta a água fria / E ignora a bola fora / Crimes passionais /
Profissionais liberais demais / Segredos de Estado / Centroavante recuado 2 / Isso me sugere muita sujeira 3 / Isso
não me cheira nada bem / Tem muita gente se queimando na fogueira 4 / E muito pouca gente se dando muito
bem 4 / Empresas estatais / Estátuas de generais / Heróis de guerra / Guerra pela paz / Hindus, industriais
/Tribos e tribunais /Pessoas que nunca aparecem / Ou aparecem demais.

Figura 2 – Trechos da música Tribos e Tribunais
No contexto pelo qual está inserido, o próprio título da música já carrega uma mensagem:
uma antítese entre tribos – a população maioritária que vive um 1 conformismo hediondo, dando
as costas aos problemas que somos corresponsáveis socialmente; e tribunais – a minoria que é
sempre beneficiada por deter vasto poder. Crimes passionais! O resultado de uma população
cada vez mais despolitizada, 2 que se esconde ou omite dos mais importantes debates políticos, é
a banalização da 3 corrupção massificada. Por se tornar tão comum nos noticiários e informações
onipresentes, acabamos por tratar como um fenômeno natural do sistema político brasileiro.
Portanto, enquanto ilusórias médias de desenvolvimento humano são expostas, vivemos em
4
enormes disparidades na distribuição de renda, resultando em um dos maiores problemas
contemporâneos, a desigualdade social. “Poucos com muito e muitos com quase nada”, pessoas
que nunca aparecem, ou aparecem demais, milhões de tribos para poucos tribunais.
3. MUROS E GRADES
Nas grandes cidades do pequeno dia‐a‐dia / O medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia / Então erguemos
muros que nos dão a garantia / De que morreremos cheios de uma vida tão vazia 1 / um dia super 2, uma noite
super, uma vida superficial 2, entre as sombras, entre as sobras, da nossa escassez / Viver assim é um absurdo 3
(como outro qualquer) / Como tentar um suicídio (ou amar uma mulher) / Viver assim é um absurdo (como outro
qualquer) / Como lutar pelo poder (lutar como puder)

Figura 3 – Trechos da música Muros e Grades
Muros e Grades traz a temática dos grandes centros urbanos, que influencia as pequenas
coisas do cotidiano, demonstrando que o 1 indivíduo fecha‐se cada vez mais, esconde atrás das
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grades e dos muros sentimentais que cria, iludido que vive intensamente, mas sua vida é vazia de
significado. 2 Denota‐se a presença de uma antítese com a palavra super (um dia / uma noite
super) que simboliza algo extraordinário, em contraste a superficial (uma vida superficial).
Embora o eu‐lírico tenha dias e noites maravilhosas, passa por uma vida cheia de nada,
completamente opaca, à margem dos acontecimentos e do mundo. Enfim, 3 retrata um cidadão
que acaba por levar muito tempo, envolto nesse casulo de “proteção” que é a alienação, a
indiferença, para descobrir que é preciso abrir os olhos, explorar o eventos sociais que o cercam,
perder a inocência para a realidade cruel que se apresenta no cerne da sociedade.
4. FREUD FLINTSTONE
Querem sangue 1... / querem lama / Querem à força o beijo na lona (e querem ao vivo) /Querem a lágrima doída
do ídolo / Caindo em câmera lenta / Querem lutar pelo que amam 2 / Conquistar e destruir o que amavam tanto 2
/ Faça uma prece pra Freud Flintstone / Acenda uma vela pra Freud Flintstone / Que o satélite lhe seja leve 3
Esqueça a prece pra Freud Flintstone / Acenda a fogueira pra Freud Flintstone /Vamos queimá‐lo vivo, enterrá‐lo
vivo 4

Figura 4 – Trechos da música Freud Flintstone
Esta canção traz referências as primeiras formações patriarcais, antes da formação do
feudalismo como sistema político social, que deram origem a propriedade privada do solo. Os
antigos senhores da terra, os deuses da antiguidade clássica são comparados aos deuses da
atualidade: figuras construídas pelo mercado da mídia que atraem milhares de fãs, obcecados
por uma idolatria ávida, como os servos das primeiras sociedades. 1 Os primeiros versos mostram
o preço do sucesso – dar o sangue, cumprir exigências de todos os tipos, “pois o pop não poupa
ninguém”. Evidencia‐se também os 2 novos parâmetros da felicidade para o onipresente
capitalismo – diversos anúncios nos rodeiam, com retratos de famosos que deixam a ideia de que
sua vida vai mudar, se você comprar aquele batom, aquele celular, aquele carro, destruindo as
coisas que realmente import(v)am na vida. Os sinais de idolatria ficam claros com “faça uma
prece”, “acenda uma vela” para Freud – remetendo ao pai da psicanálise Sigmund Freud, o lado
racional; e Flintstone – o homem das cavernas, o lado primitivo.
3

Os antigos romanos escreviam no túmulo, "que a terra lhe seja leve" quando enterravam
alguém que prezavam. A expressão clássica ‐ a terra que fica sobre o caixão, a morte, o
julgamento, é modificada pelo autor (usando satélite, ao invés de terra), pois hoje é o que nos
julga, temos uma existência virtual, através dele, principalmente a mídia, teimosos de comunicar.
Nesse sentido, apesar de estarmos situados em uma hierarquia supérflua de poder e fama,
jamais deve existir um idolatrado, uma vez que todos nós nos inserimos em funções distintas na
sociedade, contribuindo diretamente para o bem social 4 sem depender dos deuses midiáticos.

CONCLUSÃO
Os resultados das análises realizadas reforçam a ideia de que a música exerce um papel
importante nas relações sociais, interferindo de forma significativa na vida dos indivíduos,
promovendo interação entre os mesmos e novos olhares sobre o mundo. Para a realização
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dessas análises, fez‐se necessário, estabelecer o viés, um recorde direcionado às questões como
a contemporaneidade, o indivíduo perante o meio urbano, o crescimento incessante das grandes
cidades e o que isso acarreta, tendo em vista que a obra dos Engenheiros é bem vasta e profícua.
Nesse sentido, as experiências de vida, o conhecimento de mundo tornam‐se fundamentais para
refletir sobre mensagens que não são objetivas e pragmáticas, requerem leituras cada vez mais
complexas, uma vez que estão repletas de intertextualidades – que envolve desde o pessoal do
eu‐lírico, fatos históricos e sociais, até o de mais moderno do mundo tecnológico.
A história da nossa música remete, até os dias atuais, à censura que, é totalmente
mascarada e pouco falada atualmente. Por mais que haja uma seleção ‘rigorosa’ das músicas que
mais nos deparamos no dia‐a‐dia, vivemos em uma sociedade pela qual a informação é uma
indústria essencial, inserindo a todo momento, pelo olhos e pelos ouvidos, o que se quer e o que
não se quer saber: as canções vistas trazem consigo a busca da verdade, o poder da escolha, em
qualquer circunstância, o homem deve se dar conta da sua inserção e relação com as decisões
que afetam diretamente a sua vida. Portanto, a reflexão social presente nas músicas estar
voltada para a discussão das fronteiras entre os diversos campos do saber e do fazer sociológico,
uma vez que a crise de identidade do indivíduo contemporâneo, “vem com a descentralização,
no mundo, de conceitos acerca do social e cultural, e, também, com descentralização do próprio
indivíduo dentro dessa cadeia” (HALL, 1998, p. 32).
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