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APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que apresentamos a
obra “Cidades em ação: perspectivas interdisciplinares sobre o espaço urbano e seus usos” fruto do esforço coletivo de pesquisadores de diferentes áreas do
conhecimento. Em comum, as contribuições reunidas aqui trazem experiências de trabalho de campo
em diálogo com perspectivas teóricas sobre a cidade.
Entendemos que a leitura de cada um desses artigos
seja de grande valia para pesquisadores dessa linha
temática. Agradecemos a Editora IFMA que destinou
recursos à editoração e publicação da presente obra.
O livro inicia-se com o artigo de Gleison Maia
Lopes que aborda a construção do processo de pesquisa a partir da experiência do pesquisador em sua
inserção em campo. O artigo intitula-se: “Nas trilhas
do parque: relatos de uma experiência de pesquisa de
campo no Parque Ecológico do Cocó, em Fortaleza-CE”.
No artigo “Muitos caminhos levam a praça ou
a praça leva a muitos caminhos? uma narrativa sócio histórica a partir da praça de Fátima - Imperatriz”,
Jesus Marmanillo Pereira nos apresenta as relações
construídas a partir do uso das praças, enquanto equi-
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pamento público da cidade, abordando as dinâmicas
sociais, espaciais e históricas que recortam o processo
de expansão da cidade de Imperatriz, Maranhão.
Na sequência, em “O caminho punitivo do
adolescente em conflito com a lei em Fortaleza –
CE” de autoria de Iraci Bárbara Vieira Andrade, a
cidade de Fortaleza - CE, que figura como a capital
com o maior número de homicídios de adolescentes
com uma taxa de 10,94% por cada mil habitantes, é
abordada a partir da trajetória institucional de adolescentes que cometem algum ato infracional e são
responsabilizados por ele.
As relações entre o uso da cidade a partir da
visão do usuário e os mecanismos de regulação e controle do Estado são pensados em “Cartografias locais
e espaços urbanos: cotidiano, controle e experiências
na cidade” O artigo examina as dinâmicas das percepções sociais da tessitura social da cidade, apreendendo a partir dos atores sociais, suas formas de representar, existir e de se relacionar na cidade a partir
dos limites do proibido e do permitido, incluído aí os
mecanismos de controle social formais e informais.
No artigo “A gestão policial da cidade em contextos de aproximação entre polícia e população: o
caso do Ronda do Quarteirão em Juazeiro do Norte, Ceará” de Wendell Barbosa, as demandas realizadas pela população para a polícia são analisadas,
descortinando os contextos da gestão dos conflitos e
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da criminalidade na cidade. O artigo discute como o
saber policial construído em interação com o patrulhamento da cidade, afeta a qualidade das relações
entre polícia e população.
Esse bloco de artigos busca problematizar
uma composição urbana que problematiza os conflitos urbanos dentro de uma lógica associativa, singular a esses espaços, produzindo lógicas de interação
significativas no entendimento das múltiplas realidades observadas.
Na sequência destes trabalhos, seguimos com
novas pesquisas que enxergam a cidade numa ótica de entendimentos e descortinamento das práticas
que a compõe.
Buscando analisar o processo de construção
de interações entre os indígenas Apinajé e os moradores do bairro Antônio Pereira, na cidade de Tocantinópolis – TO, Carina Alves Torres e Wellington da
Silva Conceição, lançam um olhar sobre esse espaço
problematizando os processos interacionais nesses
contextos e as relações resultantes desse contexto.
Cristiano das Neves Bodart, em sua pesquisa
intitulada “O estado e (re)produção do espaço urbano: obras de infraestrutura e desigualdades socioespaciais”, pretende problematizar o Estado enquanto ator direto na produção do espaço urbano e, por
consequência, a ação dessas políticas no processo de
combate a redução das desigualdades sociais.
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Na esfera de debate acerca da construção do espaço urbano, Diego Coelho, Josefa Cícera Martins Alves
e Milanya Ribeiro da Silva, em seu artigo intitulado:
“As pressões urbanas cercam o campo: singularidades
da pequena área rural do município de Juazeiro do
Norte – Ceará”, buscam entender a articulação entre
espaço urbano e rural, no processo de expansão da sociedade, enfatizando a necessidade de construção de
um modelo de política pública que fortaleça o espaço
rural e que não fomente sua superação.
Fernanda Maria Vieira Ribeiro, em seu artigo
intitulado: “Prostituição em cidades médias: moralidade(s) e organização política”, problematiza a produção das moralidades e sua relação com as formas
de expressão da sexualidade, descortinando a produção de territorialidades e espacialidades dentro
desse processo.
Ao analisar a cidade como espaço de apropriação cultural, Lara Denise Oliveira Silva e Lara
Virgínia Saraiva Palmeira, buscam problematizar as
formas de uso do espaço urbano e refletir acerca da
democratização das formas de uso e apropriação do
espaço citadino. Em seu artigo: “Mulher, a rua é tua”:
a prática da corrida e o uso da bicicleta por mulheres em Fortaleza – CE”, problematizam o conceito de
público a partir das vivências urbanas de mulheres e
das relações que se estabelecem nesse processo.
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Encerrando a coletânea acerca da cidade, a
obra de Irapuan Peixoto Lima Filho, intitulada “A
mobilidade urbana e suas políticas: a crise do trânsito em Fortaleza e o BRT”, propõe um debate acerca
dos processos agentivos do estado, no que tange às
políticas públicas de mobilidade urbana, problematizando a cidade, seus espaços e as formas de intervenção do estado nesta questão tão urgente aos que
vivenciam o espaço urbano.
Esperamos que, com essa obra, o debate sobre
a cidade, seus sujeitos e práticas sejam democratizados e fomentados. Pretendemos, muito menos, encerrar esse debate e muito mais contribuir no seu
processo de fortalecimento e desenvolvimento, tendo como finalidade fomentar a construção de uma
cidade feita por todos e para todos.

Gleison Maia Lopes
Wendell de Freitas Barbosa

16 | Cidades em ação

17

NAS TRILHAS DO PARQUE: RELATOS
DE UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA
DE CAMPO NO PARQUE ECOLÓGICO
DO COCÓ, EM FORTALEZA-CE
Gleison Maia Lopes1

O primeiro passo na tradução da experiência, seja a de escritos de outros
homens, ou de nossa própria vida, na
esfera intelectual, é dar-lhe forma. Dar,
simplesmente, nome a uma experiência nos convida a explicá-la (MILLS,
1970, p. 215).

Nas páginas seguintes, faremos uma breve
análise e reflexão acerca da experiência etnográfica, resultante de uma pesquisa acadêmica no Parque
Ecológico do Cocó2, e da sua relação com as escolhas
teóricas da pesquisa cientifica, buscando problematizar o processo de construção do conhecimento, a par1

Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui
graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará (2011).
Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Urbana,
atuando principalmente nos seguintes temas: espaço urbano, sociabilidade
e conflito social. Professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Cidade e Cultura (GEPECC).

2

Parque Urbano localizado na cidade de Fortaleza-CE.
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tir dos meandros da inserção do pesquisador em campo e das relações, que desse processo são resultantes.
A pesquisa que fez nascer o artigo ora apresentado, como fonte de extração dessa análise mencionada, teve como objetivo analisar parte dos usos
sociais do espaço público na cidade contemporânea,
especialmente no Parque Ecológico do Cocó, na cidade de Fortaleza/CE. Objetivamente àqueles usos que
não estão inseridos no planejamento urbano e normativo das cidades, ou seja, usos “alheios e periféricos” ao regimento do espaço urbano desses locais.
Tendo em vista problematizar os mecanismos
de inserção do pesquisador em campo, far-se-á uma
análise inicial acerca do processo de desenvolvimento histórico do campo de pesquisa analisado. Percebemos que a inserção em campo tem de compreender que o espaço de pesquisa precede o pesquisador,
trazendo consigo processos relacionais anteriores à
pesquisa propriamente dita. O entendimento desses
processos é fundamental para o êxito investigativo
do pesquisador, na medida em que esse entendimento fundamentará e guiará a maneira pela qual o
pesquisador entenderá e fundamentará a busca dos
dados de campo e a interpretação destes.
Dessa forma, faremos uma análise do processo histórico de produção do referido parque antes de
analisarmos especificamente o processo de inserção
do pesquisador em campo.
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Em 15 de novembro de 1980, foi inaugurado,
pelo Prefeito Lúcio Alcântara, o Parque Adahil Barreto, porção que compõe a área do atual Parque Ecológico do Cocó. Esta ação pode ser percebida como
fruto das mobilizações sociais que marcaram o período anterior a esse momento, congregando diversos atores sociais em torno da defesa ambiental.
Essa luta obteve resultado satisfatório quando
o Parque Ecológico do Cocó foi juridicamente criado
em outubro de 1989, pelo Decreto Estadual Número
20.253. O referido decreto declarava a desapropriação das áreas delimitadas para a implementação do
denominado parque como de interesse social. A área
abrangida compreendia o trecho entre a rua Sebastião de Abreu e a BR-116, no município de Fortaleza-CE, possuindo em sua quase totalidade de extensão,
manguezal, com influência flúvio-marinha, sujeita a
inundações permanentes.
Posteriormente, a área de abrangência do parque foi ampliada por meio do Decreto Nº 22.587, de
8 de julho de 1993, abrangendo a área situada entre
a rua Sebastião de Abreu até a foz do rio Cocó. Rio
esse que dá nome ao parque e que percorre grande
extensão dentro do estado do Ceará-CE.
A bacia hidrográfica do rio Cocó abrange os
municípios de Pacatuba, Itaitinga, Maranguape, Maracanaú e Eusébio, sendo a maior parte dessa bacia
situada dentro do território fortalezense (41,7%).
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O rio Cocó (Ver figura 1) constitui um dos principais recursos hídricos da região Metropolitana de
Fortaleza, possuindo uma extensão de 45 km, sendo
sua nascente localizada na vertente oriental da serra
da Aratanha, no município de Pacatuba. Seu leito se
estende por um longo percurso na direção sudoeste-nordeste, sendo denominado de rio Gavião. Sob esta
denominação, ele drena uma área de 443,96 km2, formando uma bacia hidrográfica que inclui os municípios de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape e Pacatuba.
A partir do 4º Anel Viário da BR-116, onde se encontra com o riacho Alegrete, o rio passa a receber a
denominação de Cocó. Já próximo à sua foz, o leito do
rio perfaz uma curva na direção Leste-Sudoeste, desaguando no Oceano Atlântico, entre as praias do Clube
Caça e Pesca e da praia de Sabiaguaba (SOARES, 2005).
Desse modo, é fácil perceber a importância
desse espaço dentro da cidade de Fortaleza, um espaço diferenciado, pois é concebido como a maior
área verde da cidade de Fortaleza. Um espaço de encontro do homem com o meio ambiente.

Cidades em ação | 21

Figura 1: Vista do Rio Cocó.
Fonte: Pesquisa Direta, Gleison Maia Lopes, 2007.

Segundo o Instituto Terramar3 (2007), o ecossistema de manguezal constituinte da Bacia Hidrográfica do rio Cocó possui uma reserva de manguezal de
1.155,20 hectares de vegetação. Esse ecossistema é responsável por diversas funções nesse ambiente, como
habitat para as espécies residentes naquele meio e
como local para reprodução de espécies que não necessariamente devem habitar esse ecossistema.
De acordo com relatório entregue pela Semace (2003), referindo-se ao rio Cocó “A biodiversida3

O Instituto Terramar é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua na zona costeira do Ceará visando o desenvolvimento
humano com justiça socioambiental, cidadania, participação política, autonomia dos grupos organizados e fortalecimento da identidade cultural dos
povos do mar do Ceará.
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de que compõe esse ecossistema caracteriza-se pela
presença de um complexo vegetacional típico da
zona litorânea, mata ciliar de carnaúba, matas secas,
matas úmidas e predominantemente caatinga xerófila, esta já descaracterizada” (p.19).
De acordo com Lima (2007), o relevante interesse ambiental dessa região se dá devido à complexidade de sua formação natural que compreende estuários, dunas e manguezais que formam um
atrativo à população da cidade, além de um espaço
fundamental para a preservação de espécies e elevação da qualidade de vida da população. O parque
do Cocó é considerado um dos pontos verdes necessários à reprodução da vida na cidade de Fortaleza.
Destarte, devemos entender esse espaço como
um local de grande importância dentro da cidade de
Fortaleza. Espaço de especulação imobiliária, social
e política. Entretanto, esse espaço não é apropriado
apenas pelas classes médias altas da cidade de Fortaleza, pois cotidianamente ele recebe usos que vão de
encontro à essa valorização contextual, usos que se
integram de formas variadas a esse espaço, estabelecendo relações múltiplas com o parque.
Usos anteriores à criação desse espaço se relacionam na apropriação cotidiana desse campo. O artigo que ora se apresenta é resultado de uma pesquisa
que analisa a relação dos “antigos” usos desse espaço
por (lavadeiras, pescadores e moradores das margens
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do rio) com os novos usos desse local por (caminhantes da trilha do parque, moradores do entorno4, guardas florestais do parque), buscando entender as formas sociais de apropriação do parque e as relações
sociais de poder existentes entre alguns desses grupos
(Figura 2) no momento dessa apropriação.
Diante disso, a pesquisa tenta inserir esse contexto num arcabouço maior de interpretação desse campo,
levando-se em conta o contexto histórico de criação do
parque como definidor das noções de legitimo e ilegítimo no que diz respeito à apropriação do parque.
Fomos a campo tentando perceber como esses
usos e significações do espaço se estabelecem como fatores de criação de um sentimento de pertença e de um
ideário de coletividade em cada grupo. A seguir um relato dos momentos de contato com a realidade pesquisada, das dificuldades e metodologias de pesquisa, ressaltando as experiências da pesquisa e sob que marco
teórico está apoiada para tais interpretações.
Percebemos que o espaço público historicamente vem se transformando em sua forma e função social,
mudança essa que se relaciona com as variadas conjunturas e percepções da sociedade, que reelaboram
novas formas de entendimento da realidade social.
4

Fazemos uma diferenciação entre “moradores das margens do rio” e “moradores do entorno do parque” onde os primeiros são os moradores da classe pobre que ocupam irregularmente às margens do rio e lá constroem suas
residências, em contraposição ao segundo grupo mencionado que agrega
setores da classe média alta da cidade que através do lançamento de grande
montantes de dinheiro conseguem adquirir apartamentos no entorno do
referido parque.
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Figura 2: ?
Fonte: ?
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Pensar o espaço público na cidade contemporânea, portanto, é analisá-lo em uma problemática
que envolve mais que apenas apropriação espacial,
objetiva ou física desse espaço, é pensá-lo como interação entre homem e natureza, como, uma prática
social no sentido mencionado por Furtado (2008).
Apreendemos, desse modo, as mais variadas relações sociais e históricas conectadas a esse objeto, sem
considerá-lo fragmentado ou deslocado da realidade. Considerando-se, assim, o espaço público como
conectado a uma lógica histórica onde este influencia e é influenciado pelas condições sociais objetivas
de cada período histórico da humanidade.
O espaço público passa a ser percebido como
um produto das relações sociais e um possibilitador
de novas interações, de acordo com o ideário de vida
moderna, formalizando convívios que o estilo de
vida capitalista adotou como legítimo. Desse modo,
compreendemos o espaço público inserido na problemática da cidade no sentido da abordagem colocada por Sobarzo (2006) que concebe a cidade como
produto e condicionante da reprodução da sociedade capitalista que, essencialmente, é desigual.
O primeiro contato com o campo de pesquisa foi
uma experiência riquíssima que mostrou como a realidade é surpreendente e não deve ser diminuída em sua
complexidade. Na página seguinte, faremos uma descrição do primeiro processo de inserção nesse campo.
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Tivemos como grupo empírico de pesquisa inicial: lavadeiras e pescadores, pois considera-se que
estes sejam os grupos sociais capazes de demonstrar
o contraste entre os usos pensados e planejados para
aquele espaço e os usos populares e cotidianos que
são anteriores a essa normatização e padronização
dos usos desse espaço.
No momento da primeira pesquisa de campo
na região, ao chegar ao local à tarde nos deparamos
com uma realidade totalmente contrária à que esperávamos encontrar. Uma realidade na qual os indivíduos, sujeitos da pesquisa, perdem seu anonimato e
sua passividade de “sujeitos pesquisados” e passam
a ser “pesquisadores” também, tendo como alvo de
pesquisa e inquietações o invasor (que altera, com
sua presença, a lógica cotidiana do campo) de seu
território, o pretenso pesquisador: eu.
Percorrendo o caminho inicial da trilha do
parque, como todo marinheiro que se adentra em
um caminho, até então desconhecido, deparamos
com um mundo novo que se apresentava como extremamente complexo e cheio de teias de significados que queríamos e deveríamos tentar entendê-las
e desvendá-las.
Apreendemos que a dúvida e o estranhamento
não são características únicas do pesquisador acadêmico, daquele que sai da universidade para “descobrir” uma realidade. Percebemos que um movimen-
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to recursivo coloca o pesquisador e os sujeitos de sua
pesquisa em contato direto, na medida em que sobre
o pesquisador lançam-se também questões, inquietações e problemáticas.
No caso da pesquisa com os pescadores, várias estratégias foram adotadas pelos sujeitos para
“mostrar meu lugar”: respostas rápidas (sim e não,
principalmente); um olhar focado no horizonte,
mostrando-se alheio a tentativa de estabelecer uma
conversa; e pequenas chacotas que tinham como objetivo colocar-me como “iniciante” e “principiante”
diante daquele mundo que se mostrava cada de vez
mais complexo diante de mim.
O primeiro contato foi difícil e, naquele instante, até inoportuno, devido a não aceitação dos
entrevistados. Isso revela uma forma de proteção
desses sujeitos (descoberta realizada após algumas
tentativas frustradas de aproximação).5
5

Compreender as situacionalidades agentivas desses sujeitos, entendendo
que suas ações se inserem dentro de um conjunto de significações, que faz
sentido dentro de um campo social específico, com relações sociais singulares, foi-nos possibilitado pela realização contínua de uma etnografia daquela realidade. Percebemos que para entender como se estabelecem as
relações sociais dos grupos inseridos naquele espaço é necessário, como
menciona Van Velsen (1989), uma inserção direta no campo de modo a estabelecer uma relação com os sujeitos da pesquisa, o que poderá facilitar
o entendimento dos mecanismos de apropriação e criação de sentidos dos
indivíduos com relação ao espaço do parque. O “estar lá”, conforme revela
Geertz (1989) a despeito da ida do pesquisador a campo, revela o desafio do
pesquisador de deixar de ser atração, o estranho, o diferente e construir,
de forma processual, a confiança, mediante o convívio e a sua inserção no
cotidiano da realidade pesquisada, sendo essa característica daquele que se
insere no campo da etnografia (MALINOWSKI, 1978).
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Decidimos, então, não mais “importunar” os
alvos de inquietações naquele momento, pois a insistência poderia causar uma determinada “repulsa”
em relação a mim, o que dificultaria um posterior
contato e realização da pesquisa.
Weber e Beaud (2007) foram elementares para
a compreensão desses impasses a partir de sua compreensão acerca da prática de pesquisa e do movimento entre teoria e prática:
O pesquisador não para de experimentar diferentes caminhos que se
revelam ser, por vezes, impasses ou
atalhos. É só após longos desvios que
ele toma pé de novo. Um curso ou um
guia sobre a pesquisa não pode substituir a prática. Nada pode substituir as
tentativas e os erros pessoais, o encontro direto das dificuldades, a “dúvida”,
a experiência da “solidão do campo”
(WEBER; BEAUD, 2007, p. 12).

As inquietações da pesquisa me deixaram,
cada vez mais, curioso em entender como se dava
aquele mundo que, aos meus olhos, se mostrava
cheio de mistérios. Várias dúvidas e questionamentos passavam em minha cabeça, questionamentos
que iam desde o motivo destas frustradas idas a
campo às perguntas que se mostravam necessárias
ao andamento da pesquisa, perguntas que só poderiam ser solucionadas após a quebra da barreira que
a mim foi imposta no trabalho de campo. As dificul-
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dades impediam, naquele momento, uma análise etnográfica dos usos daquela região, o que comprometia os rumos da pesquisa.
Nessa reflexão, Geertz (1989) me foi muito esclarecedor, pois não adiantava que eu estivesse ali
tentando me inserir no grupo pesquisado, pois eu
não seria um deles, nem seria reconhecido como
igual por eles. Apesar desse reconhecimento não ter
sido o objetivo desta pesquisa, o fato de eu ter percebido essa noção de grupo, enraizada nesses indivíduos, me fez enxergar os laços de proximidade existentes nessa comunidade, laços que terminaram por
criar processos identitários6 no grupo.
Em posteriores idas a campo o contato foi se
mostrando mais ameno devido às estratégias que tentamos adotar, estratégias de não imposição de minha
presença ao grupo, de abertura de outras frentes na
pesquisa, tentando conhecer e estabelecer uma relação inicial com outros grupos objetos da pesquisa,
para possibilitar, a partir dos dados coletados, estabelecer uma aproximação mais facilitada com os grupos
que, porventura, se mostrassem mais reclusos.
Na pesquisa com o grupo empírico das lavadeiras a pesquisa se revelou mais amena e pôde fluir
de maneira menos conflituosa. Quando cheguei na
comunidade fiquei impressionado com o contexto
6

Ver discussão de situacionalidade da construção dos processos identitários,
a partir das relações contextuais de ação dos sujeitos e dos grupos que estes
fazem parte, em Lopes (2003).
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em que me deparei: eram três horas da tarde e vários grupos estavam na calçada conversando sobre
como havia sido seu dia, os meninos jogavam futebol
nas vielas da comunidade, pessoas almoçavam em
frente a suas casas, enquanto outras realizavam tarefas rotineiras, como cuidar do parente mais novo
ou costurar roupas.
Em contraposição, na rua ao lado, que dava
acesso à comunidade, vários carros passavam por
aquele lugar (não-lugar para esses motoristas7) em
uma rotina de trabalho bastante turbulenta, tendo
em vista a velocidade desses carros. Ao mesmo tempo em que alunos do Colégio Ari de Sá (de uma escola nobre da cidade de Fortaleza) saiam do colégio e
esperavam seus pais, “escoltados” por seguranças da
escola posicionados em cada vértice do quarteirão
onde estava localizada a escola.
Essa localidade revela um contexto de discrepância com o espaço que a circunda, essa pode ser
percebida como um núcleo social periférico economicamente inserido no centro econômico da cidade.
Uma comunidade pobre inserida em uma das zonas
mais ricas da cidade.
Essa contraposição parece revelar um esquema caótico da cidade, mas que desvenda a essência
urbana, como a junção de particularidades, reveladas em um complexo esquema de conexões de sen7

Augé (1994).
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tidos e significados. Assim, a cidade se mostra complexa em suas estruturas política, econômica, social
e histórica. Silva (2001) trabalha essa cidade como
a fusão onde aflora-se a urbanidade desse espaço,
onde a cultura, como costura, se liga, mescla-se em
torno de hábitos, percepções e histórias.
Em função da comunidade (Figura 3) ficar distante da lavanderia existente no parque, o que dificulta a lavagem das roupas, foi construída uma rede
de sociabilidade básica facilitando esse trajeto.

Figura 3: Vista da comunidade para o Parque
Ecológico do Cocó.
Fonte: Pesquisa Direta, Gleison Maia Lopes. 2011.

Ao entrevistar uma lavadeira, indagamos como
ela caminhava, com tantas roupas, a distância de sua

32 | Cidades em ação

casa ao parque do Cocó. A resposta demonstrou como
se configuram essa jornada: “A gente sempre pede pra
alguém levar, um menino desses, um vizinho, alguém
que possa, depois a gente dá um trocado e ele leva pra
gente no carrinho de mão que a gente dá”.
Essa exaltação, a princípio, pode parecer mecanismos de pertencimento e traços de sociabilidade
marcante entre aquelas mulheres, mas ao longo da
pesquisa tentamos analisar se dentro desse discurso de que todas são amigas, de que todas se gostam
também existem disputas e demarcações sociais de
poder e espaço dentro desse grupo e desse grupo
com os demais usuários do espaço.
Pudemos perceber que, no momento, de possíveis conflitos entre as lavadeiras e os demais grupos que utilizam o parque; como os transeuntes por
exemplo. Elas utilizam o discurso de grupo e união
para se estabelecer com força nesse conflito, para
juntas demarcarem seu espaço conjunto.
Frases como: “mexeu, com uma mexeu com todas” são presenças constantes nas falas das lavadeiras, a partir deste momento isto deixou de ser um
dado empírico nos meus cadernos de campo para começar a se transformar em problemas de pesquisa
em minhas análises.
Minha dúvida então surgiu desse panorama:
Existe realmente uma relação grupal de pertenci-
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mento e sociabilidade8 entre esse grupo, ou esse discurso tem um local político enviesado?
Estas questões que colocamos ao longo do texto foram, em parte, as indagações que instigaram no
momento de elaboração deste trabalho, pois foram
questões apreendidas no momento da inserção do
pesquisador em campo, questões retiradas de relações face a face com os grupos pesquisados.
Tentando contrapor as formas populares de
uso do espaço do parque às formas de uso planejadas, para aquele espaço, pela economia, formalmente
ordenadora do espaço, percebe-se as possíveis disparidades entre planejamento estatal e apropriação
social. Então, haveria uma construção de uma legitimidade na apropriação de determinados espaços por
distintos grupos sociais, como mecanismos de padronização e hierarquização dos usos no espaço urbano.
O Parque do Cocó tem seus usos normatizados
e homogeneizados, terminando em não contemplar
a diversidade dos usos estabelecidos por seus usuários, disciplinamento baseado em uma concepção
tecnicista do espaço público.
Entretanto, esse processo não acontece sem lutas e resistências, pois os indivíduos que não estão
inseridos diretamente nesse processo de construção
de uma legitimidade de apropriação do espaço se
“rebelam” e constroem sua realidade social a partir
8

Simmel (1983)
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de suas visões de mundo. É nesse contexto que se
cria uma conflitualidade na apropriação dos espaços
sociais no parque.
Os usos que não são vistos como legais, foram
estabelecidos pelas memórias coletivas e percepções
comuns, criando um ideário de grupo que reforça
esses usos, fortalecendo essas apropriações que, desse modo, seguem uma esteira de vivência plena no
dia-a-dia da localidade.
O Parque do Cocó traz consigo ferramentas de
entendimento da relação entre público e privado na
sociedade fortalezense. Pescadores e moradores do
parque estabelecem uma relação com o espaço público da cidade que distorce e cria significados diferenciados daqueles imaginados pelo pensamento tecnicista que criou e imaginou os usos daquela região.
O espaço público, desse modo, passa a ser visto
como campo de atuação e de individualização oriundo dos sujeitos que não percebem como legítimos
as ações estatais e atuam nesse espaço de maneira
independente, (re) privatizando, em última estância,
os usos desse espaço.
A pesquisa que ora se apresenta buscou, por
meio do respectivo trabalho, partilhar das experiências em campo para, a partir da troca de dados e experiências, construirmos com mais solidez e objetividade este ramo da pesquisa científica.
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Martins menciona que:
Se a vida de todo o dia se tornou o refúgio
dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de referência das novas esperanças da
sociedade. O novo herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano. É que
no pequeno mundo de todos os dias está
também o tempo e o lugar da eficácia das
vontades individuais, daquilo que faz a
força da sociedade civil, dos movimentos
sociais (MARTINS, 2011, p. 52).

Na citação acima, José de Souza Martins faz
uma análise do motivo e maneiras de como e porque a Sociologia atentou para uma observação da
vida cotidiana, uma análise do mundo vivido in lócus pelos indivíduos dentro de suas relações sociais
diárias. Essa “sociologia do detalhe” passa a analisar
não mais apenas as grandes estruturas e macroeconomias, mas também a buscar o entendimento do
“homem ordinário”9 em suas mais variadas relações
e atribuições de valores e significados. É nesse contexto de privilégio ao anônimo e reificação de uma
multidão sem nomes (CERTEAU, 2012) que esta pesquisa se insere.
Defendemos nesse artigo que essa “sociologia
do detalhe” problematiza os meandros da inserção em
campo; as angústias e êxitos da pesquisa de campo.
Buscando, muito menos, encaixar as experiências na
9

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 18 ed. Rio de Janeiro, Petrópolis. Editora Vozes, 2012.
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“caixa de ferramentas teórica da pesquisa”, de maneira harmônica e linear, mas sim, muito mais, demonstrando os descompassos que o imponderável da vida
traz consigo, daquilo que é imprevisível, mas que, devido a isso, traz consigo a singularidade efetiva do real.
Ao voltar seu olhar para as cidades, o cientista
social passa a pesquisar um mundo não mais “estranho” ao seu cotidiano. Passa a pesquisar seu mundo
de significações e demarcações costumeiras. A busca
pelo diferente, pelo pitoresco, por aqueles imponderáveis da vida real10 que saltavam aos olhos dos cientistas iniciais e que sempre renderam riquíssimas
análises sociais não mais apreendem completamente
a totalidade das inquietações científicas contemporâneas. O olhar volta-se para si, para dentro do sistema
de socialização do qual o pesquisador é fruto, mas que
também estabelece relações de conflito e significação.
Costa (2009) e Velho (2003) mencionam que ao
pesquisador coube, com o nascimento das pesquisas
urbanas, o campo de pesquisa com grupos que tenham experiências “tão comuns quanto diferentes”.
Algo que ele chama de pesquisa “sem sair de casa”.
O referido autor traz uma discussão sobre a questão
metodológica de “adequar” as ferramentas de pesquisa científica a essa nova problemática posta.
10 MALINOWSKI, Bronislaw Kasper. Argonautas do Pacífico Ocidental: um
relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da
Nova Guiné melanésia. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os Pensadores).
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Todavia, concorda-se com Barreira (2012)
quando esta menciona que
A proximidade, por outro lado, também produz cegueiras. Cidades cujos
códigos de tão conhecidos já não são
vistos como tais podem tornar a observação “cega de tanto ver”, permeável
as ilusões do já assimilado como evidente. Assim olhar a cidade onde se
mora pode induzir ao desconhecimento de “já visto” e por esse motivo incorporado à paisagem natural do saber
(BARREIRA, 2012, p. 15).

Desse modo, atentos às cegueiras que nossa sociabilidade vivida nos entrega como evidentes, fizemos nesse artigo uma análise de fenômenos sociais
inseridos no espaço urbano e da relação de inserção
do pesquisador nesse contexto, atentando para como
as questões relacionais deste com os sujeitos da pesquisa impactam no processo de pesquisa.
Desse modo, produzimos uma análise da cidade em sua dimensão fragmentada: a do pesquisador,
o que não impede ou exclui a existência de outras
mil cidades ou “realidades” dentro desse todo maior
chamado cidade (CARLEIAL, 2003).
A pesquisa se inseriu num campo de diversas
ações sociais e significados particulares, inserção
que, devido a essa variedade de indivíduos e grupos,
trouxe experiências particulares que forneceram
ferramentas para a pesquisa, ferramentas perce-
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bidas como mecanismos de entendimento da realidade pesquisada e como termômetro/bula para os
mecanismos de análise, pois tentou-se, em todos os
momentos, elaborar uma reflexividade acerca da
metodologia de pesquisa.
Desse modo, essa reflexão demonstra sua importância, pois a pesquisa de campo se mostrou de
uma riqueza e complexidade tamanha que durante o
processo de análise alterou as formas, os métodos e os
objetivos da pesquisa, de modo, que relatar o processo de inserção em campo e em como esse mecanismo
alterou os objetivos da pesquisa foi um exercício de
extrema importância acadêmica e profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão acima proposta evidencia a importância de uma análise metodológica do processo de
inserção do pesquisador em campo, um processo que,
em si, traz fontes significantes de interpretação do real.
Diante disso, uma problemática que pense os
meandros da interrelação de pesquisa; os erros, angústias, falhas e fracassos, faz-se necessária na medida em que aqueles que compõem o processo relacional no qual o pesquisador, enquanto sujeito social,
está inserido, são parte fundamental do processo de
composição do trabalho acadêmico. Destarte, os sentimentos de inserção em campo, são, em si, fonte de
análise e dados de pesquisa, representativos de uma
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teia de relações específicas, que o pesquisador, nas
relações estabelecidas em campo, pode, através de
um olhar apurado pela inquietação frente ao cotidiano, buscar compreender.
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MUITOS CAMINHOS LEVAM A
PRAÇA OU A PRAÇA LEVA A MUITOS
CAMINHOS? UMA NARRATIVA SÓCIOHISTÓRICA A PARTIR DA PRAÇA DE
FÁTIMA - IMPERATRIZ
Jesus Marmanillo Pereira1

INTRODUÇÃO
O presente artigo resulta dos primeiros passos
do projeto de extensão “Praças do tempo: cotidiano,
imagens e memórias do centro urbano de Imperatriz”, cuja meta é desenvolver uma leitura do centro comercial da cidade de Imperatriz-MA a partir
da Praça de Fátima, especificamente das impressões
históricas e sociais realizadas no referido espaço público. Sobre a localização da referida cidade, vale salientar que a mesma está inserida na região sudoes1

Doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade Federal da Paraíba (PPGS-UFPB). Mestre em Ciências Sociais
pela Universidade Federal do Maranhão (PPGCSOC-UFMA). Graduado (Bacharelado e Licenciatura) em Ciências Sociais (2008) e História (2007) pela
mesma instituição. Possui também licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Maranhão (2008). Atualmente, é professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão (CCSST-Imperatriz), coordena o Programa
de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS-UFMA) e o Laboratório de Estudos e
Pesquisa sobre Cidades e imagens (LAEPCI).
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te do Maranhão, sendo atravessada pela rodovia
Belém-Brasília (leste) e delimitada (a oeste) pelo rio
Tocantins que também serve como elemento geográfico de delimitação das fronteiras entre os estados do
Maranhão e Tocantins.
Inserido nesse contexto, o objetivo específico
dessa narrativa é demonstrar a referida praça enquanto ponto estratégico no qual se conectam diversos aspectos relacionados à memória de alguns moradores, aos monumentos, história oficial e diferentes
temporalidades - diretamente vinculadas à ideia de
pertencimento. Dessa maneira, a mesma pode ser
pensada como um elo fundamental que vincula às
memórias individuais e coletivas, e consequentemente um espaço onde se desenrolam, cotidianamente,
processos de socialização e educação que por meio de
símbolos e significados que apontam o caminho do
constructo social “Ser Imperatrizense”.
Para tanto, consideramos a aproximação entre etnografia e narrativa defendida por Eckert e Rocha (2005) quando explicam que a etnografia é devedora das histórias vividas pelo outro e que essas
constituem a matéria prima da qual os antropólogos
extraem elementos para problematizar situações e
gerar teorias e conceitos. Nessa perspectiva, os antropólogos seriam narradores de histórias vividas,
sendo importante considerar a etnografia da memória e da duração dos habitantes. As narrativas dos in-
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formantes também são valorizadas por Koury (2005)
quando buscou compreender os sentidos de pertencimento vivenciado pelos habitantes de João Pessoa,
no Parque Sólon de Lucena. Consideramos também
as contribuições de Halbawchs (2006) que nos auxilia a compreender a memória coletiva por meio de
expressões concretas dispostas nas paisagens e Bachelard (2005) cujo método topoanalítico nos permitiu considerar a multidimensionialidade do espaço
e valorizar aspectos não evidentes às primeiras percepções em campo.
Por meio dessas escolhas trabalhamos sobre
um conjunto de fontes compostas por fotografias históricas, narrativas de alguns moradores próximos e
observação direta por quatro meses, no sentido de
buscarmos os significados sociais subjetivos e objetivos que foram traduzidos na elaboração da narrativa que será exposta a seguir. Enfim, buscamos
demonstrar, não só, a centralidade da Praça de Fátima em suas diversas dimensões, mas também, compreender tal processo em relação a uma simbologia
identitária local.

TATEANDO OS CAMINHOS DA DURAÇÃO
Segundo a enciclopédia de Imperatriz (2003)
a Praça de Fátima é um espaço público que possui
3.101,29 m² e localiza-se em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Catedral da Diocese de Impe-
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ratriz, no centro da cidade. Tal espaço é delimitado
também pelas avenidas Dorgival Pinheiro, Getúlio
Vargas e rua Simplício Moreira, como é possível notar no mapa a seguir.

Figura 1: Mapa com localização da Praça de Fátima.
Fonte: Google maps, 2014.

Ela também pode ser compreendida como um
espaço central que caracteriza muito a memória e
o cotidiano do cidadão imperatrizense, principalmente daqueles consumidores do centro comercial
e administrativo da cidade. Tanto o nome da praça,
quanto o fato de uma de suas laterais ser ocupada,
quase inteiramente, pela Igreja Nossa Senhora de
Fátima, nos possibilita pensar na existência de uma
relação entre a praça e a igreja, cuja construção foi
iniciada em agosto de 1954.
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Contudo, a afirmação da existência da centralidade da referida praça não se sustenta por si só.
Dizer que há uma grande movimentação na mesma
por conta da sua aproximação com o centro comercial elucidaria pouco da compreensão da dinâmica
social e histórica vinculada à formação desse espaço, principalmente se considerarmos que a mesma
pode ser pensada, atualmente, como distante dos
pontos de chegada e movimentação de passageiros
(rodoviária, porto e aeroporto) localizados próximos
a BR010 ou às margens do rio Tocantins, ou seja, locais distanciados da Praça de Fátima. Nesse sentido,
nosso primeiro argumento é que a centralidade da
praça pode ser pensada em termos de aspectos espaciais e sócio-históricos, caracterizando-se como um
cenário cujas coordenadas constituem-se no entrelaçamento desses aspectos.
Buscando compreendê-los como referência
para pensar a centralidade da praça, partimos da
hipótese de que tal centralidade poderia ser em relação à igreja de Fátima. Nesse sentido, notamos que,
em meados de 1952, o Frei italiano Epifânio D’Abadia pediu à prefeitura que marcasse e desmatasse
uma quadra para ser utilizada pela igreja, sendo utilizada com a construção de uma capela provisória
de palha e, posteriormente, como praça (GUIA PAROQUIAL, 2014). Já entre 1952 e 1964, a referida capela
foi substituída por uma edificação em alvenaria que
ocupou a posição central do terreno (como indica a

48 | Cidades em ação

Figura 2). Em uma segunda etapa de expansão da
estrutura católica no referido terreno, iniciamos a
construção da atual sede em 15 de agosto de 1964,
inaugurada em 13 de outubro de 1968 sob o nome
de “a gigantesca igreja”, pois ocupou uma área de
924m² e possuía capacidade para 800 pessoas (ENCICLOPÉDIA DE IMPERATRIZ, 2003).

Figura 2: Igreja de Fátima no início da década de 1960.
Fonte: Arquivos digitais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

As imagens demonstram a igreja em relação
ao vasto terreno. Na figura 2, que remonta ao início
da década de 1960, é possível observar uma grande
área deserta com a igreja, um pé de caju, um homem em pé em frente à igreja, e dois se deslocando
de bicicleta, passando uma ideia de tranquilidade e
centralidade de edificação religiosa, em relação ao
terreno. Já a figura 3 aponta para uma maior ocu-
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pação do terreno com a construção da atual sede da
Paróquia de Fátima.

Figura 3: Igreja de Fátima em 1968.
Fonte: Associação Humanitária de Imperatriz Albé Ambrogio.

As imagens explicitam a igreja em relação ao
vasto terreno. Na primeira, é possível observar uma
grande área vazia com a igreja, um pé de caju que,
segundo alguns moradores antigos, servia como local onde eram amarrados os cavalos das pessoas que
chegavam de outras localidades para desfrutar do comércio local estabelecido na área vizinha à praça. E
diferentemente do grande número de carros e motos
que caracterizam o contexto atual de segunda maior
frota de veículos do estado (DETRAM, 2012), a imagem saudosa descreve um homem em pé em frente à
igreja, e dois se deslocando de bicicleta, transmitindo
uma ideia de tranquilidade urbana e centralidade de
edificação religiosa, em relação ao terreno.
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Além de indicar uma maior ocupação do terreno, a figura 3 demonstra, também, determinado
momento da história urbana de Imperatriz, no qual
se nota a Avenida Getúlio Vargas, antes da construção do calçadão, com a preponderância de edificações horizontais, e aberta para o tráfego de veículos.
Por meio dela, é possível visualizar toda a extensão
da quadra cedida para a igreja, cercada pela rua Godofredo Viana (atrás), avenida Getúlio Vargas (à esquerda), avenida Dorgival Pinheiro (à direita) e Simplício Moreira (a frente).
Sobre essas duas últimas fontes visuais expostas, é importante enfatizar que o caráter ilustrativo
das mesmas foi mesclado com algumas percepções e
memórias presentes nas narrativas de alguns informantes. Por meio dessa operação, observamos que
as imagens poderiam ser compreendidas por meio
de uma ideia de distanciamento e separação. Sobre
essa característica analítica com fotografias, Koury
(2010) explica que:
Como um jogo de separação e distância, o ato fotográfico revela passagens
do imaginário, no real. Uma foto é
sempre um referente captado em um
tempo e em um espaço (distância) diferente e inalcançável pelo sujeito que vê
(separação). Ao mesmo tempo é uma
separação e lugar que for colocada à
disposição ou manipulação. Esta presentificação da fotografia indica um
movimento, no sujeito que vê, de atua-
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lização de suas lembranças e, em um
processo de contiguidade, de aprofundamento da fantasmagoria que invade
a vida com recortes do passado, não
de todo visíveis na atualidade da foto
(KOURY, 2010, p.19).

As relações entre a fotografia e a lembrança, e
a fotografia e o imaginário constituem, por assim dizer, a matéria prima para a própria ideia de duração
na etnografia, ou como diria Eckert e Rocha (2005)
de etnografia da duração, já que essas duas relações
apontam caminhos pelos quais é possível pensar o
tratamento da “memória” como conhecimento do
“outro” e da forma como ele se percebe no contexto,
atribuindo, ao mesmo, sentidos e significados.
Considerando tais prerrogativas teórico-metodológicas, buscamos pensar as imagens ilustradas
em relação às narrativas de um casal de moradores antigos da rua Simplício Moreira (rua frontal à
igreja). A senhora Maria da Conceição Silva Souza,
de 74 anos e filha de cearenses que migrou para Imperatriz em 1959, juntamente com esposo - Senhor
Domingos. Daqueles primeiros anos na rua Simplício Moreira, ela recorda que trabalhou inicialmente como costureira e depois montou uma pequena
confecção, enquanto o Senhor Domingos trabalhava
como sapateiro. O vínculo desses antigos moradores com esse espaço central ocorre em dois âmbitos:
primeiramente, devido à relação entre os ofícios dos
antigos moradores e o espaço comercial propício
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para o trabalho, por outro lado, ao envolvimento na
atividade de catequese da Igreja de Fátima. Sobre as
características do centro da cidade, naquela época
Dona Maria da Conceição narra:
- Quando nós chegamos aqui esse
quarteirão da frente era uma coisinha
muito... Desse quarteirão pra frente só
tinha mato
- E não tinha o calçadão?
- Não, não tinha.
- E a Praça?
- A Praça era só um espaço. Tinha a
igreja. A igreja nessa época em que
chegamos, era uma igreja de palha. Ela
era desse lado de cá onde é o posto, e a
frentezinha virada pra lá. Lá na frente eles fizeram aquela paredezinha até
uma altura, você sabe como é parede
de palha que o povo faz com aquele
negócio ali, que o povo assistia missa
até do lado de fora. Lá dentro da igreja
os bodes entravam. Na praça tinha um
bocado de pés de caju onde o pessoal
amarrava os animais. E quando era no
final de semana, que era dia de feira,
que o povo do interior vinha aqui fazer
feira, eles amarravam os animais.
- Era um tipo de terreno com vegetação?
- Só era um terreno mesmo, o povo
dizia que era Praça de Fátima porque
a igreja era Nossa Senhora de Fátima
(Dona Maria da Conceição, dia 1 de novembro 2014).
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A capela de palha, pés de caju e o comércio são
percepções presentes tanto nas palavras da antiga
moradora quanto na literatura historiográfica local
e fotografias da época, que apontam para aspectos
relacionados à vinculação com a igreja, a localização
espacial e falta de elementos estruturais como calçadas, bancos e outros aparatos de lazer. Sobre esse
último ponto, Noleto (2008) afirma que até 1968 não
havia, em Imperatriz, nenhuma praça em condições
urbanísticas mínimas ou com algum benefício público, a não ser a delimitação dos terrenos onde crescia
mato e se formavam grandes areões.
As informações coletadas indicaram a existência de uma relação entre a praça e a Igreja de Fátima. No decorrer da coleta de dados tal hipótese foi
comprovada também por meio do diálogo com outros moradores antigos como, por exemplo, Maria
da Conceição Medeiros Formiga, e o padre Felinto que permaneceu por vinte anos na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Tal vinculação está presente
não apenas na memória dos moradores antigos, mas
também foi materializada em uma estátua de Dom
Marcelino Sérgio Bicego, colocada no local, em 1985.
Um ponto que nos chama atenção é a própria
concepção de praça presente na narração que nos remete à ideia de que seja um ponto de chegada para a
área comercial; uma espécie de área receptadora de
consumidores oriundos de outras cidades, cuja no-
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menclatura é simbolicamente vinculada à igreja. Essa
percepção da praça enquanto ponto de chegada e ponto de partida é presente tanto na narração do casal,
Maria da Conceição Silva Souza e o Senhor Domingos,
quanto nas palavras da moradora Maria da Conceição
Medeiros Formiga, residente nesta cidade desde 1967,
como é possível perceber nos trechos a seguir:
Essa casa da esquina foi à primeira rodoviária daqui. Arlindo e Toinha eram
os agentes da empresa Transbrasiliana e
Marajó. Eles vinham [...] era onde pegava o povo e botava o povo. Ali era onde
ocorria a venda das passagens, nessa esquina onde vende celular, no prédio.
- E o aeroporto?
- O aeroporto nosso era aqui depois dos
camelódromos e ia pra frente. Ali que
era o aeroporto. O aeroporto era bem
aí só aterrissava aviãozinho pequeno
(Domingos e Conceição, 1 de novembro
de 2014).
A primeira vez que em vim, meu pai
me ajudou e eu vim de avião. Porque
tinha um avião menor. Mas depois que
a estrada foi melhorando, eu me transportava de pau de arara para Bacabal.
- Onde ficava o aeroporto?
- O aeroporto era ali onde fica a Câmara de vereadores, o Fórum, ali onde é
a UFMA.
- E a rodoviária daqui?
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- Naquele tempo não tinha rodoviária. Tinha só ônibus, o ônibus do seu
[...]. Ele ficava só numa porta... Tinha
um aqui, mais ou menos, na esquina
da Getúlio Vargas. Eu lembro demais
que eles avisavam que estavam saindo porque começavam a tocar na buzina: Pampampamm pamm pam pam
paammm pam paaamm
- Asa Branca?
- É Asa Branca. Quando eu tava lá em
Bacabal e ele passava lá perto de minha casa, eu corria para a porta para
mandar carta para Sebastião.
- Então a concentração era aqui na Praça de Fátima?
- Era o ônibus do seu Dudu, é como se
ele fosse à empresa de ônibus que fazia
viagem para Bacabal, Barra do corda,
Amarante... (Conceição Formiga, dia 2
de novembro 2014).

As declarações demonstram que a posição
central da Praça em relação à rodoviária – construída em uma casa de esquina (entre a avenida Getúlio
Vargas e a rua Simplício Moreira) ao lado do terreno
da igreja; e, também, em relação ao aeroporto - cuja
localização se dava a partir de uma quadra paralela à avenida Dorgival Pinheiro. Tal posição garantia uma característica de local de chegada e saída
da cidade, de onde eram realizados transportes de
pessoas para as cidades de Bacabal, Barra do Corda,
Amarante, São Domingos do José Feio, Carolina e ou-
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tras. Para visualizar melhor essa percepção espacial
dos narradores, que notavam a praça como ponto
estratégico para quem chegava e saía da cidade, destacamos, na ilustração 4, a localização da Praça em
azul, aeroporto por um retângulo amarelo e a rodoviária com um quadrado vermelho.

Figura 4: Localização como ponto de chegada e saída.
Fonte: Google earth, 2014.

Na imagem notamos que a extensão compreendida na área destacada em amarelo possui um número de árvores maior que o restante, caracterizando uma quantidade maior de espaço físico, e menor
de edificações. Tais características urbanas ganham
sentido quando se tem a informação de que o espaço
destacado na representação correspondia ao aeroporto da cidade, ou seja, trata-se de uma estrutura
composta por uma grande pista de pouso que depois
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foi ocupada e planejada. Por outro lado, considerando que a ocupação inicial da Imperatriz, iniciou-se a
partir do rio Tocantins (à esquerda do mapa), é possível visualizar o estádio e edificações cujos terrenos
não seguem o mesmo padrão simétrico das quadras
organizadas no lado esquerdo do mapa. Tal detalhe
reafirma um sentido de crescimento urbano evidenciando, um padrão planejado e outro “periférico” e
não planejado, que poderiam ser classificados também em termos espaço-temporais como as construções antes do aeroporto e as feitas depois.
Não temos muitos elementos para precisar sobre o processo específico do trecho mais desordenado, mas, o que se quer demonstrar é que a ideia de
centralidade já foi, um dia, pensada em relação ao
rio Tocantins e área próxima da igreja Santa Teresa
D’Ávila, localizada na rua 15 de novembro, segunda
rua paralela ao rio. Dessa forma, o espaço da Igreja
de Fátima, também já foi considerado periférico e
afastado do “centro” da cidade.
A concentração comercial e de pessoas no entorno da praça é característico de um processo histórico que pode ser associado a essa localização em
relação ao aeroporto e à rodoviária, tipos de serviços
que necessitam da existência de uma demanda de
pessoas para se deslocam para a cidade, e pela cidade.
Em relação à movimentação aérea verificamos que:
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No final da década de 1930, a cidade
de Imperatriz era atendida pelo transporte aéreo regular através de hidroaviões (Junker) operados pelo Sindicato
Condor, que utilizou o rio Tocantins
de 1939 a 1945. A partir do final da 2ª
Guerra Mundial, entrou em operação
um aeroporto localizado na área ocupada atualmente por diversos órgãos
públicos, dentre eles o Hospital Regional, a Universidade Federal, o Fórum
de Justiça e os Colégios Graça Aranha e
Dorgival Pinheiro de Sousa. Em março
de 1955, começou a operar neste aeroporto a companhia Cruzeiro, utilizando aeronaves DC-3. Até dezembro
de 1967, o aeroporto foi servido regularmente pela Real - Aerovias Brasil.
Em janeiro de 1968, a Varig começou
a operar no local, também com a aeronave DC-3, com frequência de dois
voos semanais. (INFRAERO, Aeroporto
de Imperatriz- Prefeito Renato Moreira Em: <http://www.infraero.gov.br/
index.php/aeroportos/maranhao/aeroporto-de-imperatriz.html. Acesso em:
13 de outubro de 2014.)

Além de detalhar a localização contida na figura 4, por meio da citação podemos notar que há
uma semelhança entre a localização dos aeroportos
e o sentido do crescimento da cidade, já que a construção de Imperatriz se iniciou pela margem leste do
rio Tocantins e expandiu-se cada vez mais para leste,
adentrando em áreas “livres”.
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Aponta também o início das primeiras companhias áreas com DC-3, com capacidade de transporte
superior aos hidroaviões.
Se compararmos a cidade com um organismo
de veias e sangue, podemos dizer que esses dois estabelecimentos drenaram, em certa forma, a vida
social e cotidiana, construindo outra forma de centralidade estabelecida na região da Praça de Fátima.
Para compreendermos melhor esse fluxo de pessoas,
é importante considerar os estudos do historiador
Adalberto Franklin que percebe que:
A partir da década de 70, diversas empresas de Carolina, Grajaú, Tocantinópolis, Marabá e outras cidades, transferiram suas atividades para Imperatriz,
reconhecidamente mais próspera e
promissora. Também, empresas de outras partes do país começaram a abrir
filiais na cidade, dinamizando e reforçando a oferta de bens e serviços nem
sempre disponíveis na região. No mesmo período, o Governo Federal financiava e realizava empreendimentos de
grande porte na região, entre estes, a
construção de estradas, como a Transamazônica e a BR-222, esta conhecida como Açailândia-Santa Luzia, que
interferiam diretamente no município
(FRANKLIN, 2008, p.169-170).

Franklin (2008) discorre que os primeiros migrantes nordestinos foram atraídos para Imperatriz
por conta da disponibilidade de terras férteis para a
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produção de Arroz, durante a década de 1950. Utilizando os dados dos Censos do IBGE, esse autor explica que após a década de 1970 a população urbana superou a rural, gerando a expansão da cidade e
formação de alguns bairros como o Bacuri, Juçara e
Santa Rita (NOLETO, 2012).
Após esse estudo, observamos que as falas dos
antigos moradores entrevistados podem ser compreendidas dentro de um contexto de migração situado em um momento de expansão urbana, no qual
a música “Asa Branca” - citada por Maria da Conceição Formiga - sinaliza bem esse processo no qual migrantes de vários cantos do Brasil traziam consigo
culturas específicas e um objetivo comum caracterizados na execução de projetos de vida, de um recomeço. Nesse sentido, podemos dizer que a Praça
de Fátima pode ser compreendida em termos de um
cosmopolitismo regional, marcado na concentração
de pessoas, culturas e percepções de mundo oriundas de diversos cantos, sendo uma verdadeira porta
de entrada pela qual os migrantes eram apresentados à nova cidade, conhecida localmente como portal da Amazônia.
Sobre o histórico de mudanças na praça, verificamos que os primeiros investimentos, para torná-la um espaço de utilidade pública, ocorreram entre
1967 e 1970 (durante o mandato do prefeito Raimundo Souza e Silva) com o levantamento de uma base
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no meio do terreno para pregar um relógio. Entre
1970 e 1971 (mandato de Renato Cortez) foram construídos bancos de cimento. Em 1973 (mandato de
José do Espírito Santo), houve a construção de um
novo piso e canteiros elevados. Já durante a década
de 1980 (durante a gestão de Ribamar Fiquene), foi
colocada à estátua de Dom Marcelino Sérgio Bicego.

Figura 5: Cruz e bancos (1980).
Fonte: Cia. Cristã de Fátima, 2005.

Sobre esse ator registrado na história local,
vale salientar que, segundo Barros (2012) era um capuchinho italiano, que chegou ao Brasil em 1946, e
atuou como professor do curso ginasial e Teológico,
e, também, de italiano na Faculdade de Línguas neolatinas no Ceará. Foi pároco em Parnaíba, Barra do
Corda e Carolina e recebeu sagração em Imperatriz
em 1972, tornando a igreja de Fátima em Paróquia
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Nossa Senhora de Fátima, realizando seu acabamento com a colocação dos vitrais.

Figura 6: Praça de Fátima (1970).
Fonte: Senna Bismarck, 1977.

Figura 7: Estátua de Dom Marcelino Sergio Bicego
(frente e verso).
Fonte: Marmanillo, 2014.
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Entre outras coisas é possível observar, por
meio das imagens contidas na figura 7, que além da
estátua de Dom Marcelino Sérgio Bicego se manter
atualmente, o espaço central em frente à igreja perdeu os bancos e edificações oriundos das décadas
anteriores. Por meio da observação direta, notamos
que além dos degraus da base da estátua, alguns
bancos não fixados na praça (uns de metal e madeira
e outros apenas de madeira) também são utilizados
por algumas pessoas.
Se fôssemos pensar uma periodicização histórica, seria possível considerar que a Praça de Fátima possui sua centralidade vinculada a um segundo
momento da história da cidade, caracterizado fortemente pela expansão dos limites urbanos, aumento
demográfico e expansão da igreja, significando um
espaço público estratégico para a compreensão da
própria dinâmica sócio-histórica local. Não por acaso, alguns atores buscam deixar suas marcas no referido espaço, como explica Noleto (2012):
A Praça de Fátima é o centro social e comercial de Imperatriz. Nela, cinco prefeitos pretenderam deixar sua marca.
O primeiro foi o prefeito Raimundo Silva, que iniciou sua construção. Renato
Moreira, que o sucedeu, desmanchou o
início da obra existente e levantou outro projeto. Três anos depois, o prefeito
Xavier também desmanchou o que restava da antiga Praça e recomeçou tudo
de novo. Não querendo ficar atrás, o
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interventor Bayma Júnior destruiu a
Praça do Xavier e construiu novo piso
e canteiros elevados. O Prefeito José
Ribamar Fiquene retirou os canteiros
elevados e deu à Praça de Fátima nova
feição. Finalmente, o prefeito Jomar
Fernandes conferiu à Praça de Fátima
o formato que permanece até os dias
de hoje. Nossa esperança é que, com
tanto o que fazer nesta cidade, que não
para de crescer, os prefeitos deixem a
Praça de Fátima como está por algum
tempo, com a gruta de Fátima e estátua
de Dom Marcelino, nosso saudoso bispo (NOLETO, 2012, p.87).

Para o autor, a praça seria também um local
onde é possível deixar “marcas” no âmbito da política local, ou seja, mais que um espaço físico concreto a importância social da Praça de Fátima também
ronda no âmbito das representações e memória coletiva, tornando-a um importante cenário onde se
expressam diversas disputas que envolvem diferentes percepções de mundo. Ela pode ser compreendida enquanto monumento (LE GOFF, 1990), já que
teve caracterizado, em seu espaço físico, esforços de
imposição de imagens de determinadas personalidades, caracterizando-se como um tipo de documento
histórico fabricado segundo determinadas relações
de forças. Seguindo a mesma lógica, às calçadas
sempre podem ser associadas a determinado prefeito, enquanto o piso a outro, a primeira reforma
a um terceiro etc. Assim, estruturas concretas como
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bancos, calçadas, canteiros, estátuas podem ser pensados, nas relações sociais, enquanto indicadores
empíricos de memória coletiva (HALBAWCHS, 2006)
que reforçam o papel didático e educativo do referido espaço, compreendido também como espaço comunicacional e de integração.
Observamos que a construção de sentidos para
as ações de concentração na Praça de Fátima demonstram uma série de memórias e representações que
são invocadas pelos atores que dão vida social ao local, indicando que as “marcas” e tentativa de construção das mesmas ocorrem não apenas no âmbito das
grandes instituições e atores notáveis como a igreja
e suas lideranças, prefeitos, governadores etc., mas
também, de acordo com as experiências cotidianas.
Nesse sentido, o do contato com o casal Senhor
Domingos e Dona Conceição nos possibilitou o acesso a um panfleto (Anexo) que fazia menção à memória de 28 anos do assassinato do padre Josimo ocorrido no prédio anexo da igreja da Fátima. Segundo
o Jornal “O Progresso” (2014) 2 o referido padre, que
era um dos coordenadores da Comissão da Pastoral
da Terra (CPT) sediada em Imperatriz, foi morto pelas costas quando subia a escadaria da sede da CPT,
na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, Centro, onde
hoje funciona a sede da Diocese de Imperatriz.
2

http://www.oprogressonet.com/cidade/programacao-lembra-28-anos-da-morte-de-padre-josimo/46878.html Acesso em: 09/05/2014 10h30 - Atualizado em 24/11/2014 11h29 Publicado em Cidade na Edição nº 14998
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Além da morte do referido padre está bem relacionada ao espaço da Igreja de Fátima, localizada
na praça, o cartaz do evento relacionado à Memória dos 28 anos do assassinato do Pe. Josimo informa
que a vigília e missa ocorreram especificamente no
local do assassinato e na catedral de Fátima, o que
nos faz pensar em um processo de hiper-ritualização
(GOFFMAN, 1991) do espaço com vista a reforçar a
memória coletiva da comunidade católica local. Trata-se de um conjunto de ações que se repetem anualmente e que são orientadas pelo triste episódio ocorrido na manhã de 10 de maio de 1986 - a morte do
padre. Para compreender a importância desse espaço público para as ações de concentração, podemos
também considerar a seguinte explicação dado pela
antiga moradora e participante da comunidade católica, Maria da Conceição Formiga Medeiros:
Na parte religiosa, lá desde muito
tempo é o lugar das celebrações. Por
exemplo, todos os Corpus Crist são celebrados lá, só agora que Dom Gilberto chegou, que ampliou demais que tá
indo para o estádio. Mas as outras são
todas ali na frente. A gente faz uma caminha, ou começa ou termina na Praça de Fátima3. Os movimentos sociais
também, se tem alguma coisa vão lá
pra Praça de Fátima (CONCEIÇÃO FORMIGA, dia 2 de novembro 2014).
3

Para compreender melhor as caminhadas relacionadas à Praça de Fátima,
verificar o anexo contendo uma caminhada em homenagem ao Padre Josimo.
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Sem muita dificuldade observamos, tanto em
dados da imprensa, quanto nas inserções em campo,
que de fato as mobilizações e concentrações costumam ocorrer no referido espaço. Por exemplo, durante as manifestações de junho de 2013, a Praça de
Fátima apareceu no portal do G1, com a informação
de que por volta das 16 h os organizadores da passeata afirmavam que havia cerca de sete mil manifestantes reivindicando melhorias no transporte público, na educação, saúde, segurança etc.

Figura 8: Mobilização na Praça de Fátima.
Fonte: Sidney Rodrigues, 2014.

Mais do que ilustrar uma concentração na
Praça de Fátima, essa imagem - publicada no site G1
com o título: Três cidades maranhenses realizam
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protestos nesta quinta-feira - expõe uma série de
atores em diversas ações e interações em relação a
possíveis visualizadores dos cartazes de protesto, em
relação a aparelhos eletrônicos e em relação a um
conjunto de ações cujo aspecto associativo foi enfatizado em relação aos protestos de junho. É um cenário que mescla temporalidades fazendo alusão à
estátua do Dom Marcelino Sérgio Bicego, associada
tanto ao papel da Igreja de Fátima quanto à gestão
do prefeito Ribamar Fiquene.
Para compreender melhor o contexto de produção da fotografia da mobilização na Praça de Fátima, entramos em contato com o fotógrafo Carlos Sidney Rodrigues Pereira, imperatrizense de 38 anos e
assessor de comunicação da Prefeitura de Imperatriz.
Sendo procurado pela “Mirante comunicação” - representante do portal G1 em Imperatriz, o fotógrafo
lhe forneceu um conjunto de fotografias que compunham a cobertura completa das manifestações na referida cidade. No entanto, os produtores do portal, ao
produzirem uma reportagem sobre as mobilizações
nas principais cidades do Maranhão, escolheram a fotografia da mobilização na Praça de Fátima para descrever como foi à situação em Imperatriz.
- Você me disse que forneceu várias
fotos. Então achas que essa foto veiculada foi a melhor?
- Eu acho que tem fotos melhores. Por
exemplo, a da Luís Domingues que eu
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pegando toda a Avenida. Eu achei que
ela seria... Porque dava uma ideia da
quantidade de gente, do tamanho que
foi a manifestação.
Mas pra eles, acho que essa foi essa foto
aí, foi por causa da questão da localização, da Praça. Aí então faz um lugar emblemático, porque a gente tem que ler a
foto né. Tem muita gente, muitos jovens,
e tem a estátua lá no fundo que é a marca da parte central da cidade. Então eles
quiseram mostrar que toda a cidade estava toda envolvida, naquela parte central lá...naquela parte onde sempre junta muita gente. A estátua é emblemática
(RODRIGUES, 25 de novembro de 2014).

É importante destacar que o significado da
praça é expresso nas palavras do fotógrafo quando
explica a relação entre a centralidade e a estátua de
Dom Marcelino Sérgio Bicego. Associada ao termo
emblemático tal percepção nos remete a um processo de manipulação e construção de significado, possibilitando perceber a fotografia pelos significados
atribuídos ao espaço e símbolos nele contido.
Por outro lado, ao considerar que Dom Marcelino Sérgio Bicego era orientado pelas ideias do Concílio Vaticano II (que pressupunha maior inserção da
igreja no social) e que entre os entrevistados foi perceptível um carisma e declarações que o expõe como
um clérigo engajado, notamos que o significado de
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mobilização para causas sociais também poderia ser
vinculada ao referido espaço, não só pela posição da
geografia central, mas pela conduta do clérigo “imortalizado” na praça.
Sem condições de aprofundar sobre a questão dos filtros culturais, presentes no processo de
enquadramento da imagem, pode-se pensar que a
percepção do fotógrafo sinaliza a construção de um
conhecimento social do espaço vinculado à história
e pertencimento do mesmo. Enfim, podemos notar
que “O registro visual documenta [...] a própria atitude do fotógrafo diante da realidade; seu estado de
espírito e sua ideologia acabam transparecendo assim, em suas imagens” (KOSSOY, 2001 p.43).
Enfim, o site com a reportagem desempenhou, entre outras coisas, um papel de reafirmação
de uma percepção sobre a cidade como representada por meio da Praça de Fátima. Percebida como o
“lugar que junta gente”, o lugar vinculado ao centro
comercial, e a Igreja de Fátima. O espaço que é, por
excelência, o palco onde são expostas diferentes interpretações oriundas de vários segmentos sociais, e
que representam a reafirmação ou outras possibilidades de leituras da História da cidade e, consequentemente, da própria Praça de Fátima.
Em trabalho semelhante, Marmanillo (2012)
analisou as Plazas de Armas e San Martin, em Lima,
e percebeu que a centralidade espacial das mesmas
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também lhes conferia importância enquanto local de
comunicação, de difusão de informação sobre determinadas demandas. Dessa forma, a Praça também
é lugar de expressão da indignação diante de determinadas questões, o espaço de reviver a memória
e reafirmar um pertencimento local. Seguindo esse
pensamento, o autor explica que a praça:
É o espaço cuja centralidade geográfica,
subjetiva e histórica é capaz de propiciar um ambiente favorável para tipos
de relações sociais que ganham caráter
coletivo e identitário. Com isso, pode-se
dizer que a palavra “centralidade”, útil
na caracterização desses espaços, ganha
uma dimensão complexa, transitando
pelas dimensões históricas, espaciais
e sociais fundamentais no processo de
constituição de uma unidade e identidade local. Nesse mesmo raciocínio, a
fenomenologia de Bachelard (2005) expõe que é pelo espaço e no espaço que
se encontram os belos fósseis de duração concretizados por longas permanências (MARMANILLO, 2012, p.437)

A partir de tais dimensões é possível pensar os
processos de interação e identitários por meio do diálogo entre elementos da memória coletiva e sentidos
existentes nas percepções e trajetórias dos indivíduos
que interagem no espaço da praça. Seguindo esse
viés, a praça teria sua centralidade enquanto variável
estrutural ou macrosociológica, ou seja, construída
coletivamente, sem perder, no entanto, sua caracte-
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rística espacial e de fruto direto das interações. Sobre
essa forma de abordagem, que combina elementos
estruturais e microsociológicos, Nunes (1993) explica que é possível expandir a análise de quadros por
meio de conceitos como quadros primários ou ancoragens, vislumbrando interpretações que transcendam a análise de situações particulares e subjetivas.
Dessa forma, a relação entre dimensão cognitiva da participação dos indivíduos em suas narrativas,
as experiências sociais e processos de interação dos
mesmos, podem ser analisadas em relação aos significados sócio-históricos constituídos nos cenários onde
ocorre o desenvolvimento da vida cotidiana, ou seja,
ao escapar da observação imediata e pitoresca sobre
o ambiente da praça, é possível compreender determinadas ações de acordo com significados que transcendem temporalidades e experiências sobre o local
pesquisado, aproximando-se daquilo que Bachelard
(2005) chama de topoanálise. Por esse caminho, as interações da praça podem ser analisadas em relação à
multidimensionalidade dos espaços públicos, pensado em seus significados possíveis, características funcionais, políticas, sociais e históricas.

CONCLUSÃO
Enfim, considerando, pelo exposto até então,
que a Praça de Fátima carrega consigo uma espécie
de centralidade espacial e sócio-histórica que marca a
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sociedade imperatrizense, é possível inferir que muitos caminhos levam à praça. Seja pelos caminhos das
memórias e narrativas ou das experiências cotidianas,
a Praça de Fátima caracteriza-se por ser um espaço
onde as concentrações se notabilizam e tem seus sentidos reforçados pelos próprios significados associados à praça e sua relação com a sociedade local.
Por meio do método topoanalítico é possível
pensar tal espaço enquanto constructo social observado pelo viés da duração, significando um local onde
as experiências dos habitantes do centro, ganham
sentido. Representa um tipo de ponto estratégico para
a compreensão do intercruzamento entre as histórias
individuais e a história coletiva. Seja pelos símbolos,
monumentos ou pelas narrativas, a centralidade da
praça ultrapassa a questão espacial e temporal, apontando ainda uma centralidade metodológica para a
compreensão da própria história social de Imperatriz, a respeito do referido espaço público.
É local de integração e ritualização do passado
e cotidiano; um complexo documento de onde é perceptível uma série de variações paisageiras (ECKERT,
2009) já que toda sequência de mudanças no local
guarda consigo trechos da memória e da experiência
de seus habitantes, o caracterizando como uma rica
possibilidade para o desenvolvimento de uma etnografia da duração sobre o referido espaço público, ou
seja, uma etnografia da duração e do espaço cujo foco
recai sobre o processo social de formação dos mesmos.
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Nesse sentido, a compreensão do ser imperatrizense passa diretamente por tais experiências percebidas nas narrativas e, também, concretizadas no
espaço e história local. Trata-se de um aprendizado
transmitido oralmente e por meio da paisagem que
ganha sentido tanto no que há de mais coletivo em
termos de memória, quanto nas próprias trajetórias
pessoais, caracterizando um objeto complexo e a necessidade de uma abordagem interdisciplinar. Enfim,
longe de esgotar as possibilidades de interpretação da
Praça de Fátima, esperamos ter demonstrado sua riqueza como ponto de partida para várias análises sociais focalizadas nas variáveis de duração e de espaço.
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O CAMINHO PUNITIVO DO
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A
LEI EM FORTALEZA - CE
Iraci Bárbara Vieira Andrade1

INTRODUÇÃO
Em tempos em que a sociedade convive com
alto nível de violência e a produção do medo espetacularizada, principalmente pela mídia, cria-se um
ser com todas as características daquele elemento de
perigo. Atualmente, observa-se a juventude gravada
com os signos do banditismo e discursos acerca da
redução da maioridade penal, da elevação das penalidades para adolescentes, que recheiam as manchetes dos jornais, sendo repetidos nos programas
policiais e nas tribunas políticas. A culpabilização
da violência das grandes cidades é justificada direcionando-a aos adolescentes, enquanto mascara-se a
ineficácia do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), reforçada pela “turma” dos Direitos Humanos.
1

Docente do Instituto Federal do Maranhão e doutoranda em Sociologia pelo
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte-UFRN.

80 | Cidades em ação

Assim, a sociedade está, a todo momento, envolta de
discursos acerca dos sujeitos que seriam perigosos e
do lugar onde moram.
A cidade de Fortaleza, Ceará, não é diferente. Os
programas policiais na capital somam 14 horas diárias, segundo dados da ONG Seguridad, Justicia y Paz,
do México e, em 2017, a capital cearense foi considerada a sétima cidade mais violenta do mundo2. O estudo
Homicídios na Adolescência no Brasil, realizado pelo
UNICEF, de 2014, pontua Fortaleza como a capital com
o maior número de homicídios de adolescentes, com
uma taxa de 10,94% em cada mil habitantes.
Neste contexto de discursos e dados da violência
diária, é que a juventude vem tomando a forma de elemento perigoso. Na sociologia, acredita-se que o termo
mais correto a ser aplicado seria juventudes, no plural,
mas o presente tema tem como escopo a abordagem de
uma juventude específica, permeada de vulnerabilidades, periférica e negra, afinal, como diz Regina Novaes
(2003) “idades iguais, juventudes desiguais”.
Dessa forma, o objetivo do texto é analisar a
institucionalização do adolescente “em conflito com
a lei”, termo designado no ECA, para tratar daqueles
adolescentes que cometem algum ato infracional e
devem ser responsabilizados. Este estudo tem, como
foco, o início da institucionalização desses jovens,
2

Informação retirada da matéria de jornal do G1. Acesso em 10/08/2018 https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/fortaleza-e-a-setima-cidade-mais-violenta-do-mundo-diz-ong-do-mexico.ghtml
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haja vista que, o momento de cumprimento das medidas socioeducativa3 não foi analisado.
Como campo de pesquisa, a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), a Promotoria e o Juizado
da Vara da Infância e da Juventude foram os órgãos
públicos onde iniciou-se todo o processo de elaboração de ideias e de dados, a partir do que foi referenciado como o caminho punitivo que o adolescente
percorre, a partir do momento em que é apreendido
pela polícia. Nesse viés, para introduzir a discussão,
será descrito como se dá o processo de criminalização da miséria e como esse contexto é essencial para
a compreensão da criminalização da juventude.

CRIMINALIZAÇÃO E CAMINHO PUNITIVO
Para uma descrição, acerca do caminho punitivo traçado por jovens infratores no início de sua institucionalização, faz-se necessário identificar quais os
jovens que compõem a “clientela” da justiça punitiva
no Brasil. Para isso, torna-se indispensável a análise
de todo o processo e contexto social nos quais estes
indivíduos estão inseridos, investigando como categoria central o que se chama de criminalização da misé3

Adolescentes que cometeram algum ato infracional não são penalizados
como os adultos, por serem inimputáveis, eles cumprem medidas socioeducativas, segundo o ECA, as medidas são divididas entre as de meios aberto e
de meio fechado. Na primeira, temos a Liberdade Assistida e a Prestação de
Serviço à Comunidade; em relação a segunda temos a internação e a semiliberdade. O estatuto também conta com outras medidas socioeducativas: a
obrigação de reparar o dano e advertência.
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ria4, que entra em voga a partir das urbanizações das
cidades, onde os pobres deveriam se manter longe
dos olhos sensíveis da elite (ZALUAR, 1985).
A partir disso, a política de repressão e punição
passa a vigiar esta nova classe, massificada como consequência do fim da escravidão, pois, a libertação dos
negros se deu sem pensar e se importar na criação
de políticas públicas que viabilizassem a promoção
de alguma forma de incluir os libertos na nova fase
republicana do país, que, mantinham a mesma ideologia e aspirações da antiga aristocracia imperial.
É inconteste a grande inserção de jovens negros e pobres na problemática do crime, dado facilmente percebido pelas estatísticas5, que revelam que
estes são tanto vítimas quanto vitimizadores. Segundo Soares (2004), o Brasil passa por um extermínio
dos jovens pobres, negros, moradores de favelas, que
possuem seus corpos marcados e mutilados, mesmo
antes de cometer qualquer crime ou infração, passando por um processo de incriminação social (MISSE, 1999), oriundas de raízes que, vão muito além de
uma tentativa de incriminar uma faixa etária, mas
sim de um processo de criminalização da pobreza.
4

Esta categoria foi apresentada por Wacquant (2007, 2011), onde o autor faz
referência ao desenvolvimento dos mecanismos de controle e repressão sobre os grupos sociais marginalizados.

5

Segundo os dados do Mapa da Violência 2013, no período que compreende
entre 2002/2011, 122.570 jovens negros possuíam alguma participação ou
eram vitimizados em homicídios, sendo 53,1% de participação.
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Tal processo se faz a partir de discursos manipulados e produzidos pela mídia e por políticos
como verdades, transformando a criminalidade da
população pobre em algo individual (WACQUANT,
2011) e que ignora os aspectos sociais, econômicos
e políticos que produzem e reproduzem as desigualdades da sociedade capitalista.
Esta sociedade, que se traveste de uma ideologia, onde todos possuem as mesmas oportunidades e
que estas não cessam diante da comunidade capitalista, faz daqueles que não conseguem se inserir nessa
lógica “inúteis sociais”, tendo em vista estarem fora
da lógica produtiva do consumo (FOUCAULT, 2010).
Como não consomem, não estão aptos a esta
sociedade que, ao mesmo tempo em que produz riquezas e diversas oportunidades, também produz a
miséria e um exército que se vê obrigado às amarras
do subemprego.
Diante dessa crença em uma sociedade
baseada na economia, onde o reconhecimento se dá entre aqueles que possuem ou não algum bem material, traz
a percepção da sociedade como sendo
composta por um conjunto de homo
economicus, ou seja, agentes racionais
que calculam suas chances relativas na
luta social por recursos escassos, com
as mesmas disposições de comportamento e as mesmas capacidades de
disciplina, autocontrole e autorresponsabilidade (SOUZA, 2011; p. 17).
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Assim, contextualiza-se o paradoxo que é instaurado para o “marginalizado social”, onde a sociedade produz um discurso de igualdade das disposições para a “batalha” na sociedade do mérito porém,
os indivíduos imersos em um patamar de não reconhecimento não possuem e, nem lhes é oferecido,
qualquer instrumento seja cognitivo, emocional ou
material, para que possam criar capacidades, tais
como disciplina, autocontrole e autorresponsabilidade, que tanto são prezadas pelas manobras capitalistas para o desenvolvimento dessa sociedade.
Porém, a realidade das periferias é bem diferente daquela produzida e legitimada pelas elites.
Com um ambiente familiar por vezes degradado, –
sem fazer menção aqui ao ideal de família nuclear
burguesa, onde se faz presente a figura do pai (que
provém) e da mãe (que cuida) - no sentido de que
as imagens que deveriam favorecer algum tipo de
identificação socialmente aceita não existe e pior,
são exemplos a não serem seguidos, os jovens se tornam alvos da vontade punitiva da sociedade, onde a
homogeneização daquilo que se pensa ser periferia
e quem são seus agentes, toca a todos e de maneira
especial os jovens, que se voltam como suspeitos sociais (TAKEUTI, 2002), por excelência de todo o discurso produzido acerca da pobreza.
A estes suspeitos criados, diante de relações de
poder, que estão em constante fricção, é constituído
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um saber, não apenas sobre eles, mas sobre onde estão e o que faz com que todos os que ali se encontram sejam suspeitos em potencial, que devem ser
afastados para longe do convívio social.
Com a sociedade clivada, diante de mecanismos orquestrados pelas disposições do processo capitalista, observa-se o esquecimento de indivíduos
que são e foram, durante várias gerações, produzidos e controlados de forma diferenciada. Em relação
à sociedade brasileira Souza (2011) afirma,
[...] do grande drama histórico da sociedade brasileira desde o início de
seu processo de modernização: a continuação da reprodução de uma sociedade que “naturaliza” a desigualdade
e aceita produzir “gente” de um lado
e “subgente” de outro. [...] essa “classe social”, nunca percebida até então
enquanto “classe”, ou seja, nunca percebida como possuindo uma gênese
social e um destino comum, sempre
foi (in)visível, entre nós, e percebida
apenas como “conjunto de indivíduos”,
carentes ou perigosos. [...] Essas são as
pessoas que estão sempre a um passo
– ou com os dois pés dentro – da delinquência e do abandono (p. 24 - 25).

Ao longo dos anos, a mídia passou a ressaltar os diversos aumentos de crimes e de vítimas da
violência urbana e, ao transmitir o medo para os telespectadores, que cada vez mais se “trancafiam” e
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se escondem, também proclama os grandes algozes
dessa violência: as pessoas pobres e muitas vezes
jovens. E isso repercute na população como forma
de incapacidade das políticas do Estado, em conter
a “onda de violência” que se propaga nas cidades. A
fala do crime (CALDEIRA, 2000) estereotipa um segmento, incrimina-o e faz de um espaço da cidade caracterizado por sua miséria e estatística dos órgãos
institucionais o locus da tragédia (FREITAS, 2008).
Durante muito tempo o crime e a violência estiveram ligados à pobreza. Após a erradicação dessa
teoria positivista e determinista, bem como, na intenção de derrubar o Estado-Providência, o discurso, tanto político quanto acadêmico, mudou e fez do
crime algo ligado ao individual de cada delinquente,
ausentando-se assim, da explicação da sujeição de
um indivíduo ao crime: o social, o econômico, o político e o cultural (WACQUANT, 2011).
Foucault (2009) desenvolve, em seus textos,
a tese da sociedade disciplinar, onde há o desenvolvimento da gerência e disciplinamento dos corpos;
para isso, estes seriam “sequestrados” pelas instituições, que deveriam discipliná-los, corrigi-los (se fosse
o caso) e controlá-los. A sua obra Vigiar e Punir (2009)
trata do nascimento das prisões e como esse modelo de disciplinamento e controle dos corpos foi aperfeiçoado e tomado por outros campos disciplinares,
como: a escola, o hospital, a fábrica. Segundo Foucault
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(2009) as instituições se apoderam e mantêm os indivíduos o maior tempo possível dentro delas (inclusive
as prisões), havendo assim maior controle sobre os
corpos dos indivíduos que compõem a sociedade.
Foucault (2012b) explica como o dispositivo da
disciplina surge, durante o século XVII e XVIII, para
beneficiar o desenvolvimento do capitalismo, sendo
a forma mais atômica do sistema de controle que se
desenvolvia, pois expunha a respeito do corpo do
indivíduo e como este seria “docilizado”. O corpo é
moldado não no intuito de restringi-lo, mas de fazê-lo ser útil e parte de uma economia, tornando-o
uma máquina. Sobre a disciplina, Foucault (2012b)
afirma “Como vigiar alguém, como controlar sua
conduta, seu comportamento, suas atitudes, como
intensificar sua performance, multiplicar suas capacidades, como colocá-lo em seu lugar, onde ele será
mais útil: a meu ver, eis o que é disciplina” (p.177).
É interessante notar que a ideia de disciplina
proposta por Foucault (2012b; 2009) emerge concomitante com o capitalismo, onde passam a ser exigidos comportamentos e movimentos. Gramsci (2001),
ao tratar do americanismo e fordismo, explicita
como os comportamentos foram racionalizados a
fim de manter a indústria:
A história do industrialismo foi sempre
(e se torna hoje de modo ainda mais
acentuado e rigoroso) uma luta contínua contra o elemento “animalidade”
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do homem, um processo ininterrupto,
frequentemente doloroso e sangrento, de sujeição dos instintos (naturais,
isto é, animalescos e primitivos) a normas e hábitos de ordem, de exatidão,
de precisão sempre novos, mais complexos e rígidos, que tornam possíveis
as formas cada vez mais complexas de
vida coletiva, que são a consequência
necessária do desenvolvimento do industrialismo (p. 262).

Foucault (2009) e Gramsci (2001) nos trazem a
relação docilidade-utilidade, mormente a isso o autor nos é mais explícito e desenvolve a seguinte tese
sobre as disciplinas e sua importância na gerência
dos corpos.
O momento histórico das disciplinas é
o momento em que nasce uma arte do
corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem
tampouco aprofundar sua sujeição,
mas formação de uma relação que no
mesmo mecanismo o torna tanto mais
obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma política
das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos,
de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e
o recompõe. Uma “anatomia política”,
que é também igualmente uma “mecânica do poder”, que está nascendo; ela
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define como se pode ter domínio sobre
o corpo dos outros, não simplesmente
para que façam o que se quer, mas para
que operem o que se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e eficácia que se
determina. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos
“dóceis” (FOUCAULT, 2009, p. 133).

Percebe-se com esta explicitação, como as instituições são de grande valia para a sociedade capitalista, pois nelas os corpos são “sequestrados” e moldados. Tais instituições, como escola, hospital, exército,
fábrica, produzem seres controlados para o capital;
porém, são nessas instituições, que a população pobre
não tem a oportunidade de se inserir e quando acontece é de forma precária. Por isso, afirma-se que eles
estão imersos no subemprego, sem disciplina, nem as
disposições (no sentido de Bourdieu (2011) para se incluir e obter sucesso no mercado de trabalho.
A disciplina é a disposição corporal
mais importante para uma boa inserção e um bom desempenho no mercado, pois sem ela é impossível a concentração exigida na escola, e com isso o
desenvolvimento de habilidades emocionais e cognitivas que possibilitem
interesse espontâneo pelos estudos
(MACIEL; GRILLO, 2011; p. 251).

Desta forma, o subemprego compõe a realidade da classe pobre, se inserindo em seu cotidiano e
tornando-se uma das formas de manutenção das de-
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sigualdades produzidas pelo capitalismo. Tornando-se, segundo Maciel e Grillo (2011), o último degrau
da dignidade para os “indivíduos da ralé”; depois
disso apenas resta-lhes a delinquência.
Este discurso prevalece nos dias atuais, e as instituições continuam a manter grande importância na
sociedade. O discurso sobre o controle dos sujeitos é
severo e se mantém nas relações de poder e torna-se
verdade a partir das falas políticas e midiáticas – pois
estas representações possuem um sistema de poder
ligado ao seu status hierárquico, que na pirâmide da
dominação, e diante das relações de poder, são capazes de produzir verdades e saberes - que percorrem
o imaginário do medo da população, principalmente
quando o assunto está relacionado com a violência e
a criminalidade. Foucault (2003) nos explicita,
Efeitos de verdade ligado ao sistema de
informações, quando alguém, um interlocutor de rádio ou de televisão, lhe
anuncia alguma coisa, o senhor acredita ou não, mais isso se põe a funcionar na cabeça de milhares de pessoas
como verdade, unicamente porque
foi pronunciado daquela maneira, naquele tom, por aquela pessoa, naquela
hora (p. 233).

Na intenção de manter os delinquentes longe
dos espaços públicos, o Estado, por meio da propagação do medo que percorre a sociedade, é tomado
pela ideia da produção de ambientes fechados que
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possam manter longe da sociedade os desviantes.
Sempre no intuito da ressocialização. Mas as estatísticas comprovam que a ideia da ressocialização está
longe de ser uma prática verdadeira no contexto
das prisões, o modelo real que ocorre dentro desses
“campos” é de repressão, controle, castigo.
Os dados fazem uma síntese do quão este modelo de punição, ligado ao encarceramento, mostra-se ineficaz. Em 20096, dos 824 jovens internos em
centros educacionais, 329, que condiz com 39%, possuíam mais de duas privações de liberdade; 253 estavam na sua segunda internação, condizendo a 31%
dos jovens internos. Os dados em si não comprovam o
porquê da reincidência desses jovens, mas mostram
como o modelo de encarceramento não se propõe
em sua prática a (res) socialização, pois a tendência
é que a grande parte desses jovens voltem para os
centros. Segundo Foucault (2009), “A vigilância policial fornece à prisão os infratores que esta transforma em delinquentes, alvo e auxiliares dos controles
policiais que regularmente mandam alguns deles de
volta à prisão” (p.267). Dessa forma, o que as prisões,
no nosso caso os centros educacionais, fazem é uma
gerência das ilegalidades, dispondo-as onde seriam
úteis algumas e eliminando outras7.
6

Dados do Núcleo de Pesquisas Sociais – NUPES, ligado à Universidade Estadual do Ceará.

7

Para aprofundar o conceito de gerência das ilegalidades ver: FOUCAULT,
Michel. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
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Os discursos que são produzidos pelos órgãos
formuladores de opiniões produzem verdades acerca dos sujeitos que, segundo eles, reproduzem a violência. Isso é transferido para a sociedade na figura
concreta do indivíduo que possui todas as características de um “criminoso”. Ainda nessa lógica podemos perceber que esses dispositivos produzem um
saber engendrado por mecanismos de poder, que
traz legitimação para todos os discursos produzidos.
Tais discursos são protagonizados por uma classe
dominante amedrontada pelo medo que perpassa o
cotidiano das cidades; tais classes produzem e reproduzem, e ditam quem pode ou não pode permanecer
no seio da ordem social.
O noticiário policial, junto com a literatura de crimes, vem produzindo há
mais de um século uma quantidade
enorme de “histórias de crimes” nas
quais principalmente a delinquência aparece como muito familiar e, ao
mesmo tempo, totalmente estranha,
uma perpétua ameaça para a vida cotidiana, mas extremamente longínqua
por sua origem, pelo que a move, pelo
meio onde se mostra, cotidiana e exótica (FOUCAULT, 2009; p. 271).

Dessa forma, utilizando-se dos recursos que
possui, o Estado engendra as tecnologias de vigilância na gerência da vida das classes pobres (WACQUANT, 2007) e esta gerência vai além daquela
proposta pela sociedade disciplinar, onde os corpos
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eram controlados e moldados nas instituições. Com
o advento da sociedade de controle (DELEUZE, 1992;
HARD, 2005), esse processo de formulação e disciplinarização desses sujeitos ficou mais intenso, porque
se alastrou para todo o campo social. Com a instauração dessa nova sociedade, os indivíduos passaram
a ser vigiados em toda parte, não mais por meio do
panóptico, mas agora através de todo um aparato
espalhado pelas ruas das cidades. Como exemplo,
podemos citar as câmeras que estão dispostas nas
ruas, lojas, bancos, ônibus, viaturas de polícia e os
próprios indivíduos tornaram-se vigias uns dos outros. O modelo panóptico mantém-se nas ruas e, em
especial as classes pobres periféricas estão trancafiadas dentro desse circuito de modo muito peculiar.
Sabe-se que a maioria dos indivíduos que fazem parte da população dos presídios e centro educacionais são pessoas que se encaixam em certos padrões, como ser pobre e moradores de comunidades.
Por causa dessa “coincidência”, fixa-se no imaginário
da sociedade a relação entre pobreza e criminalidade, o que leva o Estado a investir no maior controle
dessas populações.
O Estado para manter “em seu lugar”, os pobres produzidos e reproduzidos por diversas gerações, sob o ideal da classe dominante, que faz e aplica as leis e diz a quem devem ser aplicadas, constitui
diversos dispositivos de controle e repressão, que faz
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com que “certos indivíduos” não adentrem a certos
espaços sociais. O policiamento é um dos mecanismos de controle mais próximos à população e representam os olhos do Estado no lugar social implicado
Ao perceber esse processo, temos em vista,
também, o caminho que a sociedade contemporânea percorre para o Estado Penal. O controle sobre
os corpos, por mais que esteja se desenvolvendo a
“céu aberto”, ainda se apresenta como preferência dos “juízes da moral8” mantendo isolados todos
aqueles que oferecem algum risco à manutenção da
ordem. Assim, acredita-se que, mesmo com a criação
de novas perspectivas de punições em meio aberto,
a preferência ainda está na inserção de sujeitos em
prisões, o que leva a lotações em centros educacionais, gerando rebeliões e um imaginário animalesco
sobre aqueles corpos mantidos trancafiados9.
Em Fortaleza – CE, campo desta pesquisa, em
2013, 3.250 jovens foram direcionados para os centros educacionais, enquanto 849 para a Liberdade
Assistida e 69 para a Prestação de Serviço à Comunidade10. Os bairros de maior incidência indicam o status social, nos quais estes jovens estão inseridos, em
8

Alusão ao termo usado por Howard Becker (2008), onde os juízes da moral
são aqueles que produzem as leis.

9

Cabe salientar que o que se pretende com esta proposição não é colocar o
delinquente como o “coitado”, mas sim trazer a perspectiva de que a sociedade possui sua parcela de responsabilidade sobre a realidade que esses
indivíduos estão inseridos.

10 Dados disponibilizados pela Unidade de Recepção Luiz Barros Montenegro
em Fortaleza – CE.
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sua maioria bairros da periferia. Segundo os dados,
a maior incidência de jovens autores de atos infracionais está no Bairro Bom Jardim com 216, seguido
do Bairro Vicente Pinzón com 120 e Planalto Airton
Senna com 105.
Segundo dados do Mapa da Criminalidade e
da Violência, em 2009 (http://www.uece.br/covio/
dmdocuments/regional_II.pdf) o Bairro Vicente Pinzón liderava os números de homicídios na Regional
II11, com 22 homicídios, número maior ao dos anos
anteriores, pois em 2007 foram 16 e em 2008, 17. Ainda segundo o mapa, o Bom Jardim, em 2009, possuía
o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal12
(IDHM) de 0,403, índice muito baixo se comparado
aos Bairros com média de 0,800 a 1 como Aldeota,
Cocó, Dionísio Torres. O índice de mortes violentas
no bairro chegou a 58 casos em 2009, ocupando a
primeira posição na classificação dos bairros com
maior índice de homicídios em 2009, seguido da
Messejana com 52 e do Jangurussu com 32. O Bom
Jardim está inserido na Regional mais jovem de Fortaleza, onde 44% da população está na faixa de até
20 anos (em 2009), porém é a regional com o segundo maior índice de analfabetismo 17,83%. Já o Bair11 A capital Fortaleza tem seu território dividido em seis regionais, cada uma
contempla uma região da cidade.
12 Esse índice é formado por três indicadores: média de anos de estudo do
chefe da família, taxa de alfabetização e renda mensal do chefe da família
(número de salários). Os bairros que possuem o IDHM mais próximo de 1
são os bairros mais desenvolvidos.
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ro Planalto Airton Senna não possuía ocorrências na
confecção do mapa, pois é um bairro novo, criado
2003 em substituição à área denominada de Pantanal, essa mudança ocorreu em decorrência da “chacina do Pantanal”13, onde a população foi estigmatizada devido a este fato.
Os bairros supracitados são caracterizados por
seus baixos níveis de desenvolvimento, além da alta
taxa de incidência de atos infracionais, o que caracteriza os moradores e principalmente os jovens destas
regiões (além dos bairros citados, a periferia como um
todo), como possíveis integrantes dessas estatísticas.
Assim, estes são os indivíduos a serem controlados.
A representação sobre esse adolescente é produzida nos discursos não apenas midiático, mas
também por estudiosos e políticos que acabam por
disseminar imaginários sobre uma dada cultura juvenil14; que, sempre que ligada a certo espaço remete
a questões de violência, de afetos, de grupo, de esporte, entre outras. Mas a realidade, a que se propõe
esse projeto é referente às imagens que remetem ao
imaginário da violência. É fato que, quando se pensa nas juventudes da periferia, a tendência é uma
homogeneização dessas juventudes e um relaciona13 A chacina do Pantanal aconteceu no dia 20 de novembro de 1993, quando
três jovens foram mortos por um grupo de extermínio com atuação na periferia da cidade, tal grupo era composto por ex-policiais militares, de fato
eram três. Notícia retirada do Jornal do Nordeste no dia 10/03/2013 http://
diariodonordeste.globo.com/2000/02/13/010045.htm
14 Ver Dubar (2007), sobre as teorias acerca da delinquência a partir da perspectiva culturalista.
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mento intrínseco destas com a violência e a propagação do medo na cidade.
Dessa forma, a partir da criminalização da miséria, a “rizomática” rede de poder, através do discurso, homogeneíza os indivíduos e passa a transformar
um segmento da sociedade em outsiders, haja vista
que seria uma pessoa que presumivelmente não se
espera que viva de acordo com o grupo (BECKER,
2008), em indivíduos a ser eliminados, descartados.
Segundo Coelho (2005),
Os legisladores criam o crime ao elaborar leis cuja infração constituirá comportamento criminoso; e essas leis são
elaboradas de tal forma que as probabilidades de serem violadas por certos
tipos sociais coincidem com as probabilidades imputadas ao desempenho
de certos roteiros típicos (p. 285-286).

Para esse autor, a sociedade dispõe de mecanismos que fazem com que certos tipos sociais exerçam exatamente os papéis que lhe foram orquestrados, por esse motivo, para Coelho (2005) as leis
seriam formuladas por uma classe e não por outra.
Percebe-se, nesse molde, que as desigualdades
sociais e a criminalização das classes pobres advêm
tanto de processos sociais, como legais e simbólicos
gerados de uma relação de rejeição e ódio que as
classes burguesas estabelecem com as classes pobres, criando as barricadas e fronteiras na cidade,
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onde cada uma delas pertence a lugares específicos.
Esta relação adentra os espaços institucionais, visto
que, tais espaços são constituídos de indivíduos que
carregam consigo seus territórios, ou melhor, os elementos simbólicos de composição do grupo a que
pertencem, transformando estes em pequenas bolhas que fazem refletir, em seu espaço microssocial,
as interações que compõem a sociedade.
Os espaços institucionais pelos quais os jovens
das classes pobres passam ao transgredir alguma lei estabelecida serão analisados a partir de agora a fim de
desenvolver um pensamento sobre o processo punitivo.

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO
ADOLESCENTE: INICIANDO O CAMINHO
PUNITIVO
Nesse momento do texto, insere-se a análise
das instituições em si e, como nelas são produzidos
elementos punitivos para além daqueles impetrados
pelos dispositivos legais, mirando outras formas tangenciais de punir.
Esse caminho de institucionalização se inicia
com a apreensão do adolescente pela polícia, que se
mostra inalcançável a observação direta e pormenorizada do que acontece neste instante, pois o traslado à delegacia, ainda se mostra nebuloso. A reflexão
sobre a violência orquestrada nesse momento se dá
a partir da chegada à instituição.
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Por muitas vezes, os adolescentes chegam15
com hematomas pelo corpo, mas isso não é relatado
no momento em que a autoridade competente dirige
a escuta, ou seja, o/a delegado/a16, mas somente nas
oitivas com o promotor e nas audiências com o juiz.
E aqui, já fica claro a existência da violência na forma de condução do processo. Quando o adolescente
é chamado para ser ouvido por um dos delegados,
os policiais que o acompanhavam também entravam na sala, o que ocasionava o constrangimento ao
adolescente, pois ali seria impossível qualquer forma de denúncia. O medo era visível e na delegacia
não seria o último contato desses sujeitos. Os mesmos policiais ainda seriam responsáveis por levar os
adolescentes para fazer o exame de corpo delito no
Instituto Médico Legal (IML), após deveriam retornar para deixá-los na U.R.L.B.M.
Nesses moldes, como fazer uma denúncia na
frente dos indivíduos que o agridem, e ainda serão
responsáveis pelo adolescente durante um longo período? Esse sistema de violência processual mostra
como a integridade física e jurídica do jovem não
15 Esse texto faz parte da minha pesquisa de dissertação, apresentada, em
2014, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porém mantenho o verbo no presente
porque ainda hoje essa realidade permanece. Atualmente, faço pesquisa
nas mesmas instituições para o doutorado, agora, em Sociologia, pela Universidade Federal do Ceará, onde analiso a produção da punição no sistema
socioeducativo, dessa vez, a pesquisa se estendeu para uma das “casas” de
privação de liberdade.
16 Essa pesquisa se desenvolveu em 2013 e 2014, neste momento a DCA contava com dois delegados, um homem e uma mulher.
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pode ser assegurada. Desta feita, entende-se que a
violência contra esses jovens não cessa com a sua
apreensão pelas malhas punitivas legais, mas essa
própria malha legal é composta de elementos que
ajudam a estruturar a violência contra esses jovens,
não necessariamente a violência física.
Outra forma de violação de direitos dos adolescentes é a captura de fotografias por parte dos
policiais, algo que é considerado ilegal pelo ECA e,
que na época nem a própria DCA fazia para colocar
em registro17, mesmo assim celulares pessoais eram
utilizados por policiais para capturar e divulgar as
imagens dos adolescentes.
Logo no primeiro dia, ao sair da sala da
delegada titular, policiais do RAIO (Batalhão de Ronda de Ações Intensivas e
Ostensivas) chegam com três jovens,
onde dois eram adolescentes, percebi
que um dos policiais estava com o celular levantado como se estivesse tirando
uma foto, ao me aproximar, ele apontava seu aparelho para o rosto dos adolescentes e do adulto que chegou com
eles, que foi apreendido na cena do
mesmo crime. Ao perceber a presença
daquela pessoa estranha no recinto, no
caso o pesquisador, o policial logo veio
perguntar o que eu fazia ali, eu respondi que era pesquisadora; passado alguns instantes, já na sala de depoimentos o mesmo policial me perguntou:
17 Atualmente, a DCA produz um registro fotográfico do adolescente.
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você é dos direitos humanos? E prontamente respondi: não. Depois dessa
minha negativa ele parece ter deixado
de lado qualquer cuidado em relação
aos fatos que levaram à apreensão dos
jovens e disse para o outro policial:
“mah, aquele cara é muito ruim, os caras correndo na frente dele e ele não
conseguiu acertar nenhum pra pegar
logo” (DIÁRIO DE CAMPO, 29/01/2014).

Essa ação por parte dos policiais se mostrou
recorrente, por diversas vezes foi possível observar
a “sessão de fotos” que era realizada no local. Nesse
ínterim, observou-se a disparidade entre o ideal e a
realidade que compõe a racionalidade da “porta de
entrada” da institucionalização do adolescente autor
de ato infracional.
Os adolescentes passam pela recepção ainda algemados, de cabeças baixas, segurados pelo braço de
forma abrupta, ou carregados pela blusa, constrangidos, em confronto e total desrespeito ao Estatuto
por parte dos agentes do sistema punitivo. Segundo o
ECA: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório
ou constrangedor” (BRASIL, 1990, art. 18).
Generaliza-se com o termo: “agentes do sistema punitivo”, pois se observou que este constrangimento sofrido pelo adolescente não é produzido apenas pelo policial, visto que o delegado se encontra no
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local, o defensor público passa pelo recinto18, o promotor, as assistentes sociais e, por vezes, membros
de organizações de defesa dos direitos da criança e
do adolescente como o CEDECA19 (Centro de Defesa
da Criança e do Adolescente).
Assim, todos se tornam pactuantes daquela
realidade transgressora. Mesmo que alguns estejam
naquele espaço na tentativa de modificar algo, ainda
assim os mecanismos de atuação dos agentes que lidam com os autores de atos infracionais continuam
a ser ditados pela violência.
Salienta ainda que, a prática, em relação aos
jovens infratores defendidos pelo ECA, não foi efetivada, no campo das microrrelações, que são estabelecidas entre os agentes da punição e os adolescentes
em Fortaleza. Nesse contexto repressivo, com a mesma ideia e conceito que criou o Código de Menores20
e as políticas para adolescente produzidas pela Esco18 Na apresentação do complexo, verificamos que a Promotoria se localiza
no mesmo prédio da Delegacia da Criança e do Adolescente, dessa forma
o defensor, assim como o promotor tem acesso primeiro à delegacia para
chegar à sala da promotoria.
19 No momento da realização da pesquisa, o CEDECA realizava uma pesquisa
na Promotoria.
20 A primeira legislação para crianças e adolescentes foi o Código de Menores de 1927, que seria reformulado em 1979, tais legislações diziam respeito apenas a determinadas crianças e adolescentes: as em situação de rua,
aquelas que cometeram algum ato infracional ou ainda aquelas em que as
famílias não tinham condições de cuidar, assim a lei tutelava os corpos dos
jovens pobres, mas não oferecia qualquer garantia de direitos. O paradigma muda com a criação do ECA, em 1990, onde passam a ser garantidos
diversos direitos e deveres agora a todas as crianças e adolescentes. Ver
mais em Andrade (2014).
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la Superior de Guerra, é que se desenvolve o princípio da institucionalização desses jovens.
Compreende-se, que o ECA trouxe uma mudança da legislação, mas a cultura da violência continua a ser algo recorrente nas práticas policiais, materializando-se, não apenas nas ruas, mas também
dentro das instituições e diante daqueles que deveriam assegurar os direitos dos jovens apreendidos.
Em relação ao uso das algemas, é certo que no
ECA não há artigos que definam essa prática como
errônea, mas entende-se que tal mecanismo é uma
forma de constranger os jovens autores de atos infracionais. Para fomentar ainda mais a compreensão da tal violação de direitos, exemplificar que a
DCA possui ao lado de sua recepção, um local onde
os jovens esperam para serem ouvidos ou pelo delegado ou delegada. Tal espaço possui grades de ferro
em que os jovens são algemados e ficam à amostra
para todos que passam pelo local, numa situação
de total agressão a sua dignidade e ao Estatuto. Esta
sala fica ao lado esquerdo da recepção e para este
local os jovens são encaminhados no momento em
que chegam à delegacia.
A DCA pode-se dizer foi o locus empírico de
maior visibilidade das práticas de violência contra
os jovens apreendidos. Todo o resto aparece de forma velada, por vezes explícita, mas quase sempre
implícita. Na delegacia, as formas de transgressão,
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colhendo como base de análise os instrumentos do
SGD, eram múltiplas.
Desde capturar fotos dos adolescentes a algemá-los, levá-los para U.R.L.B.M. pela camisa, arrastá-los para dentro da sala do delegado para tomar
depoimentos; diversas maneiras de transgredir direitos foram observadas.
Considerada, aqui, a porta de entrada da institucionalização do jovem apreendido, a delegacia
se apresentou dentro das normativas de um passado que permanece no presente: O Código de Menores. Desenvolvido em um contexto social de maior
repressão às crianças e adolescentes da população
pobre, tal instrumento tinha um perfil sobre quem
ela iria incidir. O perfil que parece caracterizar a
existência de um tipo ideal weberiano dos jovens
atendidos daquela época são os mesmo de hoje, mesmo com o advento do ECA, mas principalmente da
Constituição “cidadã”.
O que se percebeu diante desse tipo ideal: negro, pobre e favelado; foi a “mesmice das práticas”.
Tal locus fez emergir esta conotação, pois diante do
contexto, onde as leis mudaram e instrumentos de
garantia de direitos foram criados, ainda assim, a
cultura do controle parece se mostrar cada vez mais
efetiva, diante da realidade compartilhada por milhares de “subcidadãos”.
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A todo o momento, na delegacia, um mesmo
perfil emergia o que nos deixava claro sobre quem
a punição do Estado recaía. A lucidez violenta que
a delegacia apresentava fez perceber que os diversos instrumentos criados nada modificariam aquela
realidade enquanto a cultura e a própria realidade
dessas pessoas fossem as mesmas.
As mães e avós chegavam para ver seus entes e
o perfil delas também não mudara. Mulheres simples,
negras, com a oralidade de um cotidiano dotado por
um “habitus precário” (SOUZA, 2012), faziam emergir
a realidade imutável das periferias e a efetivação dos
papéis sociais que nos fala Coelho (2005), sendo a delegacia a própria representação de tudo isso.
Tais papéis são produzidos no ato da transformação de uma ação em crime. Segundo o autor, no
instante em que alguma prática se torna crime ditada em lei, uma parcela da população se torna criminosa, pois no momento da criação da mesma já se
sabe quem são os praticantes desse novo desvio. E
assim papéis são efetivados.
De tatuagens na perna e jeito desleixado de falar, negro e morador do
Pirambu21, ele respondia de modo
monossilábico, mas depois tratou de
falar e explicar o assalto atrapalhado,
onde ele tentou assaltar uma mulher,
que reagiu e na disputa eles caíram no
chão; nesse momento, outros dois che21 Bairro periférico da capital cearense.
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garam e levaram a bolsa (DIÁRIO DE
CAMPO, 29/01/2014).

Esquivando-se da ideia do ato, o que esta síntese propõe é a caracterização de um perfil criminoso,
que se estabelece e se efetiva nas periferias. Durante
toda a pesquisa, apenas um bairro nobre da capital
cearense apareceu enquanto moradia do adolescente, os outros impreterivelmente eram moradores das
periferias. Bom Jardim, Pirambu, Carlito Pamplona,
Edson Queiroz, Rosalinda são alguns bairros que
compõem a periferia de Fortaleza e que foram citados pelos jovens.
A citação retirada do diário de campo, que será
escrito em narrativa, demonstra um perfil que poderia
ter sido feito sobre qualquer um dos adolescentes que
prestavam depoimento, pois a constante era a mesma:
tatuados, pobres, de habitus precário, negro; esse é o
adolescente autor de ato infracional em Fortaleza.

O PRIMEIRO CONTATO: A PROMOTORIA
Ao chegar para o primeiro dia de pesquisa por
volta das oito horas da manhã, horário em que começam as audiências, de pronto ocorre o primeiro
estranhamento, sendo levada a uma posição distante
daquela realidade e daqueles sujeitos: dois adolescentes algemados, em frente a uma moto. No rosto
deles nada de diferente daquilo que está em todos os
livros e noticiários: seu perfil. Jovens franzinos, de
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cabelos pintados (luzes), algumas tatuagens, pardo,
roupas que fazem referência a determinadas marcas e pelo modo de falar e de se portar não faziam
parte da classe dominante – fácil se presume que estes jovens faziam parte daquela população que Souza (2012) classifica como subcidadãos, aqueles que
não possuem o “bilhete premiado” para lutar pelas
oportunidades infinitas da sociedade do mérito.
Na sala, todos fitam os olhos e ouvem a apresentação pela assistente social que imediatamente
orienta o local no canto que me foi destinado, em
frente o adolescente e seu familiar; do lado esquerdo, o escrivão que tinha seu rosto escondido devido
ao computador; do outro lado, estava a assistente social; do lado direito mais a frente, estava o policial e
o agente da Unidade; do lado esquerdo, à frente, se
encontrava a promotora.
As primeiras linhas no caderno de campo são
sobre as condições de vida desses jovens, sobre o que
eles falam sobre suas vidas. O choque inicial permanece por todo o dia. Um por um, por 18 vezes22 presencia-se o mesmo ritual, jovens entrando e saindo,
de cabeça baixa, jeito relaxado.
Seus corpos falavam sobre sua presença naquele espaço. Ao serem-lhes retiradas as algemas,
adentram na sala, com um jeito “malandro”, braços
22 Não há nesse momento, nem no Juizado, como definir o número de audiências assistidas, visto que, o número depende da quantidade de adolescentes
apreendidos.
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“voando” a cada passada de pernas, porém a cabeça
sempre baixa, como que aparentando querer traçar
um perímetro entre o eu e a instituição que estava
sujeitando-o; ou talvez, fosse um sinal de respeito a
autoridade ali presente; ou, simplesmente, de vergonha frente ao familiar que estava presente.
Este momento e o estranhamento inicial de ver
aqueles dois adolescentes algemados, creio, faz esta
pesquisa se mostrar difícil, mas ao mesmo tempo instigante. Nesse momento, percebe-se o quanto aquele
lugar, aqueles sujeitos, estavam ligados e distantes de
mim, pois a realidade deles era conhecida e desde
sempre permeara o consciente, não apenas meu, mas
de toda a sociedade. Devido à ligação e ao distanciamento que se estabeleceu, tentou-se manter prioritariamente o distanciamento dos interlocutores, porém
isso se tornaria difícil, tendo em vista todas as representações em mente. O que restou foi desconstruir
todas elas, mediante a própria fala dos jovens, obviamente, sem interromper a rotina daquele espaço.
Não se fez perguntas a eles, ou alguma entrevista posterior às audiências. A desconstrução se fez
na própria audiência, a partir daquilo que chamam
de “qualificação”, onde o jovem responde perguntas
sobre si como: nome completo, idade, se estuda ou
não, qual série, com quem mora. Chamou atenção a
utilização do termo “qualificar”; compreende-se que
qualificar este jovem é colocá-lo em algum lugar na

Cidades em ação | 109

pirâmide da hierarquia, se não social, pelo menos
judicial. Como respondem a alguma infração, eles
parecem estar de costas para a sociedade normalizadora, logo são colocados no mais baixo nível da hierarquia que compõe a sociedade.
Assim, esses jovens que já se encontram marginalizados socialmente, pois não possuem “qualificações” satisfatórias, também são colocados à margem,
dentro do processo de institucionalização. Quando
perguntam sobre a idade e julgam não corresponder
com a idade adequada para estar cursando determinada série, quando se pergunta quanto ao uso de drogas
e em sua maioria a resposta é o mesmo sim, os olhares
de repreensão “atacam” estes jovens, evidenciando o
quanto é humilhante e classificatória esta situação.
Qualificar é posicioná-los em uma tabela dividida entre os aptos e os inaptos de uma mesma sociedade. O processo de discriminação, de marginalização se finda nas posições hierárquicas do sistema
penal, entre os que fazem e executam as leis e entre
aqueles sobre os quais elas são dirigidas.
O que se ouviu naquela sala, de todos os relatos, foi severo e “indignificante” para qualquer
moralidade humana. Percebeu-se a perversidade
daquele momento e como certas estruturas parecem
ser seladas naquele instante, na desigualdade do
adolescente infrator, pobre, negro, tatuado, onde seu

110 | Cidades em ação

destino foi envelopado pelo poder independente da
justiça (punitiva).
Com o passar dos dias, as audiências tornaram-se massivas e exaustivas, tudo se repetia, todos
os dias a mesma rotina, o mesmo ritual, quebrado
poucas vezes pela mãe que pedia ajuda para o filho
sair das drogas, ou para deixá-lo apreendido, pois
não sabia mais o que fazer com ele, ou para deixá-lo em algum abrigo, já que estava fadado à morte.
Foram esses momentos que pareciam quebrar aquele cotidiano massivo de aplicar medidas, sem saber
para quem estava aplicando, que se tornaram a base
da desconstrução dos discursos formadores de realidades que cruzam nossa cognição, criando modelos
de indivíduos bons e maus.
Ao entrarem na sala chorando, pedindo a Deus
que alguém pudesse ajudar seus filhos, elas demonstravam o quão vulneráveis estavam diante de um cotidiano de desigualdades. Elas que se demonstraram
de grande valia, pois assumem o papel de matriarca
da família e as responsabilidades do lar23, demonstraram em suas falas o fato de não terem condições
de cuidar de seus filhos – algumas por trabalharem
fora -, o que explicita sua condição de desamparo24.
23 Na maioria dos depoimentos dados na promotoria, as mães afirmavam que
estavam sozinhas no cuidado com os filhos, muitas diziam que o pai estava
preso, ou morrera, ou os abandonara.
24 Ressalta-se que apenas um jovem do grupo abarcado foi apreendido e ouvido nas audiências que pude presenciar, por isso condiciona-se a análise a
partir do estabelecimento de um perfil majoritário que foi percebido.

Cidades em ação | 111

A todo momento elas deixavam explícito que
estavam sozinhas na função de criar seus filhos, sem
auxílio de um pai, parente próximo ou do Estado. As
mães transferiam para os filhos mais velhos a função de cuidar dos mais novos, deixando-os sujeitos a
todos os vícios das ruas, o que explicitou a deficiência do Estado e da comunidade (visto que, também,
são responsáveis por garantir os direitos desses jovens) no auxílio a estes jovens.
Todo esse contexto de vulnerabilidade que
emerge do cotidiano compartilhado por essas mulheres afasta a concepção individualista da sociedade do mérito e engloba todas as vertentes da sociedade no “fracasso” desse jovem.
“Nós somos pobre doutor, mas ele não precisa
roubar não” (MÃE, 18/02/2013).
“Doutor, eu não tenho condição de ficar com
ele, os vizinhos já querem pegar ele, porque ele tá
roubando, eu não tenho condições de pagar a dívida
dele” (MÃE, 25/02/2013).
Em todas as audiências, cerca 15 a 20 por dia,
parecia não se estabelecer qualquer tipo de interação
entre os agentes ali presentes, algo frio como um simples momento formal e impessoal, porém à influência
de Becker (2008) entende-se que, por mais impessoal
que seja aquele momento, existe uma interação entre
os “empreendedores da moral” e os desviantes.
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A distância que foi percebida é reflexo da distância social que separa estes sujeitos em classes e
hierarquias, fazendo parecer que aquele instante é o
mais próximo e único momento em que eles se cruzam: o momento de fazer a lei de um recair sobre os
outros. Esta distância fora percebida não apenas pelo
momento de frieza da própria relação, que nunca é
exercida, apenas nas quebras cotidianas da necessidade de aplicação da lei para manutenção da ordem,
mas também na relação corpo-espaço. Durante a pesquisa, ficou clara a disposição dos corpos naquele espaço minúsculo, porém cheio de normalidades.
Em um canto da sala fica a mesa do promotor
(a), logo ao lado a mesa do escrivão, em frente à sua
mesa fica outra mesa, maior, pois nela ficam água,
suco e café, em volta desta ficam duas cadeiras. Devido à falta de espaço, não existe a possibilidade de
dispor todas as cadeiras em volta da mesa, logo, as
outras duas ficam encostadas na parede e mais duas
ficam em frente à mesa do (a) promotor (a), são nessas que sentam o jovem e o familiar. Na cadeira que
fica em frente à mesa do escrivão, uma das cadeiras
da mesa maior, posiciona-se a assistente social, nas
duas cadeiras encostadas na parede se posicionam o
policial e um educador da Unidade de Recepção Luiz
Barros Montenegro.
Mas a atenção sobre a relação corpo-espaço
recaiu sobre a disposição do jovem, do familiar e do
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promotor (a). Isso devido a diversas advertências sobre onde eles deveriam se sentar. Nesse momento,
ficou clara a determinação de uma distância física
entre a autoridade da promotoria e o jovem infrator,
visto que eles se sentavam com o parente entre eles,
mantendo, dessa forma, talvez, um perímetro seguro
que protegeria o “empreendedor da moral” e manteria o mais longe possível aquele indivíduo “doente”.
Como se fosse a manutenção de uma ordem, onde os
“opostos sociais” não se encontram.
Nessa lógica jurídica, o corpo de um não poderia se encontrar com o do outro. Talvez pelas suas
composições sociais, seus habitus (SOUZA, 2012;
BOURDIEU, 2006) diferentes que os mantém em segmentos distintos, o que levanta muros que se transformam em barreiras sociais e simbólicas entre eles,
mas nesse momento tornam-se físicas. Enfim, ficando claro neste momento a impossibilidade de um
contato mais próximo e, principalmente, de uma “interação falada” (GOFFMAN, 2011), fluida com suas
marcações e gestos para a mudança de interlocutor,
porém, desta vez, esta interação falada torna-se impositiva, pois a promotora tenta manter sua “fachada25” e faz o possível para derrubar a do jovem infrator, porém este se mantém na defensiva como forma
de manter sua própria fachada.
25 Ver GOFFMAN, Erving. Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face a face. Petrópolis - RJ: Vozes, 2011.
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É interessante notar que nesse ambiente institucional fechado, os jovens constroem suas fachadas de diversos modos. Alguns possuem a postura
de bad boys26, e sua linguagem corporal “das ruas”
adentra o espaço jurídico não os favorecendo, é claro, pois pelas audiências presenciadas há um posicionamento mais favorável em relação àqueles que
demonstram algum arrependimento.
Os bad boys entram na sala andando com movimentos de braços rápidos, que parecem quase dar
a volta, ou como se diz na linguagem popular, em
Fortaleza, com o “andar malandro”; estes não se intimidam em encarar a todos na sala, como se decorando os rostos para ter a quem culpar por seu infortúnio, como se ali todos fossem seu “carrasco”.
Este tipo de atitude, como se um campo de batalha emergisse naquele momento e os dois representantes de lados opostos da lei se encarassem, parecendo
amedrontador a todos ali presentes, fez-se justificar27
a presença de um policial armado naquela minúscula
sala. O medo que emerge ali apareceu como sendo o
mesmo medo presente na sociedade, que faz criar so26 Bad boys é um termo americano utilizado para designar garotos maus, aqui
será utilizado para demonstrar a imperiosidade da linguagem corporal que
estes jovens buscam empreender para fazer sobrepor seu estilo e fachada
em detrimento dos outros sujeitos dispostos neste espaço.
27 Esta justificativa da presença de um policial naquele lugar se dá, preferencialmente, pela disposição dos extremos sociais que ali estão. O encontro
entre o desviante e o empreendedor é envolto de questões repressivas e de
imposição de um sobre o outro, o que eleva a contraditoriedade desses diferentes e faz valer a expectativa de proteger a autoridade que empreende a
lei, a normatização.
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bre aquele jovem (agora institucionalizado) uma aura
perversa e criminosa. Como ele se encontra ali pelo
cometimento de uma infração, aquele instante parece
ser o fim do ritual, onde as profecias se realizam.

O JUIZADO: INTERAÇÃO DETERMINADA
As audiências na promotoria ocorrem pela manhã, as do juizado no período da tarde. Após a representação do promotor sobre a medida socioeducativa
que o jovem poderá cumprir, eles são encaminhados
ao juiz, pois este é quem tomará a decisão final.
Chamamos este contato no juizado de interação
determinada, porque é inevitável. A determinação desse momento torna-se mais apreensivo do que na promotoria, pois a figura do juiz parece ser mais “temida”
pelos jovens. Isso pode ser afirmado na figura daqueles que chamamos de bad boys, pois estes parecem baixar a cabeça, diante do indivíduo que determinará seu
futuro nos próximos dias, meses e possivelmente anos.
Logicamente, nem todos transformam sua postura e
mantém a feição agressiva e destemida.
No juizado, é interessante ressaltar, os jovens
que “aceitaram” suas medidas socioeducativas são
encaminhados para cumprimento pelo defensor público, o juiz apenas assina os encaminhamentos28.
28 Em conversa com o juiz, descobriu-se que esse procedimento de ele apenas
assinar se deve a um entravamento burocrático, pois se ele discordar da
promotoria, o caso irá para instâncias superiores e o caso poderá ficar sem
resolução por até um ano ou mais, o que deturpa a temporalidade das medidas socioeducativas, que prima pela rapidez da aplicação.
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Colocamos o papel do juiz, nesse momento, dessa
forma, pois assim aconteciam as audiências.
Os jovens se encaminhavam para o juizado à
tarde, com as suas medidas definidas, um paradoxo
dentro do processo de aplicação das medidas socioeducativas, onde a determinação da mesma deveria se
dar no consenso entre Promotoria e Juizado, quando
o juiz discorda do membro do Ministério Público:
Discordando, a autoridade judiciária
fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho
fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do
Ministério Público para apresentá-la,
ou retificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologa
(BRASIL, art. 181 § 2º, 1990).

Dessa maneira, quando o processo chega às
mãos do juiz nada mais ele pode fazer se quiser manter
a celeridade do tempo entre infração/apreensão/punição. Diante dessa burocracia, são aplicadas as medidas
socioeducativas em Fortaleza. O Ministério Público que
é acusador também é o que determina a “sentença”.
Assim posto, entende-se como o próprio sistema de justiça se encontra abalado e mesmo com os
24 anos de implantação do ECA29, ainda assim o sistema de medidas socioeducativas se encontra aquém
do ideal disposto no texto.
29 Atualmente são 28 anos.
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Com a rede de institucionalização, pelo menos
o início da mesma, passando por essa “falha de comunicação” de seus agentes, entende-se que muito
do que se faz mediante estas redes pode estar caminhando, na verdade, nas vias da contramão daquilo que era esperado como efeito do estatuto, como a
diminuição do envolvimento de jovens em atos infracionais, tendo em vista que o número de jovens
envolvidos com a violência nas cidades é crescente e
os índices de reincidência30 também.
Todavia, cabe ressaltar que não se está colocando em jogo aqui a competência ou a falta de vontade
de um ou outro sujeito disposto nesse sistema, mas sim
o próprio mecanismo burocrático que faz “estancar” o
desenvolvimento e o progresso de qualquer discussão
acerca da aplicação das medidas socioeducativas.
Contudo, deve-se constar, a conversa que o defensor tem com estes jovens, na tentativa de explicar
e de esmiuçar o sentido e a função da medida socioeducativa aplicada, o que não aconteceu na promotoria31 que só perguntavam-lhes o seguinte: “L.A e
PSC32, você aceita?” ou só L.A ou PSC, sem nenhuma
30 Esses números podem ser encontrados no capítulo anterior.
31 Imprescindível notar que na Promotoria, o membro do Ministério Público responsável pela mesma, não era lotada para aquela seção, ela estava
substituindo o promotor da Infância e da Juventude que estava de férias.
Na realidade, a promotora que ficou no seu lugar, era lotada na Vara de
Homicídios. Talvez isso tenha trazido um tom mais elevado e carregado de
nocividade às audiências assistidas. Talvez tenha trazido também a discordância em tantos casos por parte do juizado.
32 Prestação de Serviço à Comunidade.
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tentativa de mostrar a todos que recebiam qualquer
forma de punição, o que cada uma significava e o
que era obrigatório fazer para mantê-la.
Outro fator percebido no juizado foi o alto
número de reincidentes, posto que, quando alguns
jovens diziam ter cometido outros crimes, o juiz solicitava os seus antecedentes, assim esse processo demonstrou os furos que existem na rede das medidas
socioeducativas em meio aberto e fechado, o que faz
permear no imaginário da população que tais medidas não são punições suficientes para erradicar o
crime praticado por jovens.
Segundo o juiz, o que ele faz ali é “enxugar gelo”,
pois eles não têm mais o que fazer além de aplicar as
medidas determinadas na promotoria. Nas conversas
presenciadas, ficou explícito o saber sobre as deficiências das medidas socioeducativas: a falta de pessoal, a
falta de estrutura, a falta de fiscalização, a aplicação
de medidas sem respeitar o perfil de cada adolescente. Este último ponto se deve, principalmente, àqueles
usuários de drogas que, segundo o juiz, deveriam ter
um atendimento especializado que o Estado não dispõe, fazendo com que os jovens dependentes do seu
vício pratiquem outros atos infracionais.
A audiência já inicia com a infração
pelo tráfico de drogas, algo que se repete desde as minhas primeiras idas
a campo. O caso da droga se insere na
vida desses jovens tanto na condição
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de viciados, como na condição de traficantes, grande parte das audiências
assistidas até o momento é por tráfico
de drogas, além de audiências acerca
do não cumprimento da medida devido ao uso das drogas ou por serem pegos com grande quantidade da mesma
(Diário de campo, 26/02/2013).

Outro ponto visível de preocupação tanto do
juiz quanto do defensor público é acerca dos jovens
apreendidos por tráfico de drogas. Existe um medo
de estarem devendo drogas ou dinheiro a algum traficante o que poderia levá-los a “óbito33”. Quando algum
jovem nessa condição entra na sala, logo é perguntado a ele: “você ficou devendo a alguém?”, o que demonstra o contexto de fragilidade tanto das medidas,
quanto da própria condição juvenil das periferias.
No juizado, há sessões com os jovens que estão
saindo dos centros educacionais, o que deu um comparativo com os jovens que estão no início do processo de institucionalização. Seus corpos são o maior
exemplo. Os que estavam saindo dos centros pareciam
resignados com sua situação, demonstravam um desejo de mudança34, seus corpos pareciam relaxados,
33 Isso foi levantado pelo fato de as autoridades saberem que quando se deve
dinheiro ao traficante em algum momento este jovem deverá pagar.
34 Isso foi notado na conversa do juiz com esses jovens. Existe um grande número de adolescentes reincidentes nos centros educacionais, o que faz com
que essa afirmação sobre o desejo de mudança torne-se questionável, porém este trabalho não terá o mérito de construir verdades sobre as falas ou
desconstruir mentiras, pois se sabe que, na interação, os indivíduos constroem as fachadas que melhor lhes possam auxiliar na captação de benefícios na relação com o outro.

120 | Cidades em ação

diferentes dos jovens que entravam para receber sua
punição, pois estes apresentavam seus corpos sempre
tensos e rígidos, sem saber como se portar. Os que
saíam dos centros pareciam familiarizados, e também
ter aprendido a demonstrar respeito pela figura do
juiz, ou talvez pelo respeito às mães que se encontravam com eles naquela “conversa de liberdade”.
Deve-se notar que, para algumas afirmações,
faz-se algumas ponderações: eles fazem isso, mas
talvez por causa daquilo ou disso. Esta pesquisa foi
uma lição, um universo de inconstâncias e flexibilidades, onde se nota o respeito a figuras de autoridades como as da promotoria e as do juizado, mas
também comportamentos que figuram a indiferença
por aqueles espaços, assim como a importância das
mães na manutenção de uma dada ordem.
No Juizado, a emergência da realidade desses
jovens em cada audiência. O pedido aflito das mães
revela um cotidiano precário e a ausência de políticas que possam disputar com o “crime”, com o “tráfico” os jovens periféricos. Aqui, revela-se também
a violência processual, onde mesmo discordando da
decisão do promotor, o juiz mantém a medida socioeducativa, não respeitando o perfil, nem as necessidades do adolescente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse texto visualiza o caminho punitivo do jovem ator de infracional em Fortaleza, percebendo
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para além dos instrumentos legais, e focado nas dobras, naquilo que é naturalizado, mas na verdade evidenciam como as instituições que capturam o jovem
e passam a ser responsáveis por seu corpo, tornam-se
parte de um pedaço violento da sua trajetória.
Para além das instituições e das práticas aqui
vislumbradas, reflete-se sobre as condições sociais,
políticas e simbólicas que tornam o adolescente o
elemento perigoso, o desviante. Isso porque não
pode tratar a situação de um determinado segmento
sem considerar a sociedade a qual ele está inserido.
Pensar a produção do medo e o contexto de violência da cidade de Fortaleza é fundamental. O papel
da mídia e os discursos que fecundam a sociedade
e cultivam uma verdade acerca de quem devemos
temer é salutar para a compreensão de onde o jovem
negro, pobre e periférico está nessa sociedade.
Compreender que esses discursos revelam
aquilo que Wacquant (2011) chamou de criminalização da miséria, demonstra que o suspeito social
sempre é constituído do indivíduo que possui determinadas características. Assim, os elementos de
repressão recaem sobre os espaços que esse “perfil”
transita. Temos, então, uma polícia ostensiva como
vigilante das fronteiras que separam os desviantes e
os empreendedores morais (BECKER, 2008).
A polícia torna-se, então, o responsável de conter esses indivíduos nos seus espaços, fazendo com
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que não cometam o erro de transpor a fronteira. Afinal, como Caldeira (2000) revela, as classes sociais,
em uma cidade clivada por muros, encontram-se nas
cozinhas dos condomínios fechados.
Quando se fala em adolescentes em conflito
com a lei, as instituições responsáveis por sua institucionalização não estão de fora do processo de
violência que atravessa a vida desses adolescentes.
A violência física e processual são uma constante
nesses cenários. Na delegacia, percebe-se a violência
física e a incapacidade de garantir a integridade do
adolescente, bem como também a violência processual pela impossibilidade de garantir a denúncia dos
jovens contra os agentes da polícia militar.
Já na promotoria e no juizado, a punição do
processo, para além da instrumentalidade da punição legal, o desrespeito ao perfil do adolescente para
determinada medida socioeducativa elucida uma
dobra punitiva, que se instaura com violência sobre
o adolescente. Fato evidenciado quando se considera o desacordo na opinião entre promotor e juiz, em
que esse último, mesmo discordando, aceita a representação do promotor para manter o caráter célere
da execução da medida socioeducativa.
Desta feita, o que se observa são as instituições
fazendo parte de um ciclo punitivo, que se inicia na
conjuntura social, onde os adolescentes são punidos
desde a violação dos seus direitos, que deveriam ser
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garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, passando pelos símbolos que eles carregam, tais
como: tatuagens, roupas de determinadas marcas e
linguagem, que os transformam em bandidos potenciais ou como Takeuti (2003) diz: suspeitos sociais. E
por fim, as malhas punitivas legais, onde se desdobram diversos mecanismos de manutenção das práticas violentas.
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CARTOGRAFIAS LOCAIS E ESPAÇOS
URBANOS: COTIDIANO, CONTROLE E
EXPERIÊNCIAS NA CIDADE
Clodomir Cordeiro de Matos Júnior1

Este artigo pretende explorar relações, práticas e representações que agenciam cotidianamente
o desenho e a conformação dos espaços sociais nas
cidades brasileiras. Privilegiando as experiências e
percepções dos moradores dos bairros das periferias
de Fortaleza, Ceará, temos por objetivo compreender
como o processo de tessitura da cidade, quando visto
sob uma perspectiva que valoriza o caráter qualitativo do objeto sociológico, se processa através de lógicas e relações contextualmente negociadas. Diante
de abordagens que imaginam a cidade e seus atores
sob a ótica de uma possível homogeneidade física e
simbólica (WHITE, 2005), os estudos qualitativos nas
Ciências Sociais revelam o espaço urbano através de
uma multiplicidade de cartografias locais agenciadas
a partir de distintas lógicas e práticas (DIÓGENES,
1

Professor Adjunto do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas/Sociologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus
São Bernardo, MA. Doutor em Sociologia (USP). Coordenador do Grupo de
Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre as Cidades (CITADINOS-UFMA).
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1998). Nesse jogo cartográfico contextual diferenças
e normalidades são cotidianamente acionadas, reproduzindo proximidades e distâncias entre os atores sociais e seus modos de representar, existir e se
relacionar na cidade. Distâncias físicas e simbólicas
são atualizadas dinamicamente através da teia de relações que constituem a vida urbana, circunscrevendo os limites entre o permitido e o proibido para os
moradores das jovens metrópoles brasileiras.
As linhas que seguem foram escritas a partir
dos resultados de duas pesquisas (MATOS JÚNIOR,
2004; 20082), realizadas com jovens moradores de
dois bairros da periferia de Fortaleza, Ceará, Brasil3.
Esquadrinhado a partir de múltiplas lógicas o espaço urbano revela-se sob uma perspectiva diferente
quando nos debruçamos sobre as dinâmicas de práticas socialmente criminalizadas e de dispositivos de
controle que permeiam a tessitura da vida na cidade. Controles formais e informais atuam de maneira
dinâmica nos agenciamentos de uma cidade que se
2

A pesquisa que deu origem à dissertação de mestrado “Violência, cidadania
e medo: experiências urbanas em Fortaleza”, defendida junto ao Programa
de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (PPGS/
UFC) em 2008, contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

3

O trabalho de campo das pesquisas privilegiou observações de primeira
mão e entrevistas em profundidade, tendo sido realizado de maneira intensiva em dois intervalos de tempo (janeiro de 2003 a janeiro de 2004 e janeiro
de 2006 a janeiro de 2008). Durante esse período, foram realizadas sessenta
e duas entrevistas em profundidade com jovens moradores (entre 15 e 29
anos), de ambos os sexos, de dois bairros da periferia de Fortaleza, capital
do estado do Ceará, Brasil. Para preservar a integridade dos interlocutores
da pesquisa, os nomes dos bairros onde as pesquisas foram realizadas foram omitidos e os dos entrevistados substituídos por nomes fictícios.
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faz a partir das práticas e representações de jovens
consumidores de substâncias ilegais nos bairros das
grandes cidades brasileiras. Privilegiando as operações dos usuários (CERTEAU, 1980), os aspectos
efervescentes da vida social e os jogos situacionais
da interação social denotam toda a capacidade astuciosa e reflexiva dos atores sociais, revelando um
“fazer-cidade” (AGIER, 2015) agenciado de maneira
cotidiana e ininterrupta.
O texto que segue foi dividido em três momentos. No primeiro, exploraremos a relação entre cartografias localmente agenciadas e os efeitos normalizadores desses dispositivos práticos e simbólicos no
desenho da paisagem urbana das periferias brasileiras. Em meio à tessitura de cartografias locais e lógicas homogeneizadoras do espaço urbano os jogos
de normalizações e a força das estruturas práticas
e simbólicas da vida social mostram sua força na
conformação das tramas da cidade. Em um segundo
momento, nos debruçaremos sobre as tessituras territorializantes e nômades da cidade agenciadas por
jovens usuários de drogas ilegais em Fortaleza, Ceará. Tomando os dispositivos de controle (GARLAND,
2008), sejam eles formais ou informais, como fio condutor para a compreensão das mobilidades urbanas
cotidianas, a inventividade e a criatividade dos atores sociais no desenho da vida urbana revelam-se de
maneira dinâmica. Por fim, o desfecho do artigo é
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composto por considerações de conjunto acerca do
assunto que buscamos explorar ao longo do texto.

ENTRE MAPAS INSTITUCIONAIS E
CARTOGRAFIAS LOCAIS: CIDADES,
BAIRROS E SEUS ESPAÇOS
O desenvolvimento de pesquisas sociais que
buscam compreender as experiências e relações
gestadas em contextos urbanos no Brasil a partir de
uma perspectiva qualitativa (VELHO, 1973; ZALUAR,
1985; CALDEIRA, 2000; MAGNANI, 2002) trouxe para
o centro dos debates acadêmicos uma séria reflexão
sobre os caminhos teóricos e metodológicos que tornam possível a produção do conhecimento científico
no país. Em meio às investigações sobre as aspirações
pessoais e coletivas da classe média carioca (VELHO,
1973), aos dilemas e perspectivas dos jovens moradores dos recém-criados conjuntos habitacionais da capital fluminense (ZALUAR, 1985), as “tribos” juvenis
e artistas populares itinerantes de São Paulo (MAGNANI, 2002), e, aos processos de transformação dos
bairros tradicionais e da população da maior cidade
do Brasil (CALDEIRA, 2000), o caráter qualitativo da
pesquisa social revelou dinâmicas, formas, práticas
e subjetividades essenciais para o desvelamento do
arranjo citadino brasileiro.
Privilegiando a dimensão qualitativa do objeto social nas pesquisas realizadas em bairros da
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periferia de Fortaleza, Ceará, nos últimos quinze
anos (MATOS JÚNIOR, 2004, 2008), os limites administrativos da cidade demarcados por órgãos governamentais puderam ser relativizados, revelando
uma cartografia local (DIÓGENES, 1998)4 agenciada
cotidianamente pelos moradores desses espaços em
suas experiências de tessitura da vida urbana. As
demarcações do perímetro urbano elaboradas pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) circunscreviam um dos bairros onde as pesquisas foram desenvolvidas na Zona Sul da cidade de Fortaleza, mais
especificamente em sua Regional VI5. Para o órgão
municipal o bairro iniciava-se:
[...] na confluência do Muro da Base Aérea com o prolongamento da R. Tenente
Wilson segue por esse prolongamento,
depois pela R. Tenente Wilson e depois
em linha reta, no sentido leste, até encontrar a margem oeste do Rio Cocó,
segue pela margem do Rio Cocó, no sentido sul, até encontrar a Rodovia BR 116,
segue por essa rodovia, no sentido nor4

Concordo com Diógenes (1998) quando sugere que as cartografias sociais
privilegiam uma série de atores, ações e dinâmicas que perdem espaço e
profundidade, quando a referência aos mapas institucionais ganha força e
destaque na análise social.

5

A atual divisão administrativa municipal de Fortaleza é composta por sete
Secretarias Executivas Regionais (SER). A Regional VI, a maior da cidade, é
formada pelos bairros: Aerolândia, Alto da Balança, Ancuri, Barroso, Cajazeiras, Cambeba, Castelão, Cidade dos Funcionários, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Dias Macedo, Edson Queiroz, Guajeru, Jangurussu, Jardim
das Oliveiras, José de Alencar, Lagoa Redonda, Lagoa Sapiranga (Coité),
Mata Galinha, Messejana, Passaré, Paupina, Pedras, Parque Dois Irmãos,
Parque Iracema, Parque Manibura, Parque Santa Maria, Sabiaguaba e São
Bento. Ver em http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/pdf/Mapa_Regionais_Fortaleza.pdf. Acesso em 01/12/2017.
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te, até encontrar a R. Joaquim Barroso,
segue por essa rua, no sentido oeste, até
encontrar o muro da Base Aérea, segue
margeando esse muro, no sentido norte, até o ponto inicial (IPECE, 2017).

Representado e vivenciado de uma maneira
distinta da delimitação elaborada pelos órgãos administrativos municipais competentes os moradores
locais definiam as fronteias do bairro: ao norte, pelo
bairro São João do Tauapé, localmente conhecido
como Pio XII; ao sul, pelo conjunto habitacional Tancredo Neves, comunidade localizada no bairro Jardim das Oliveiras; a leste, pelo Parque de Preservação Ecológica do Cocó6, maior concentração de área
verde no perímetro urbano de Fortaleza; e, a oeste,
pela Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), instituição militar que possui uma relação significativa com o surgimento e crescimento dos bairros da região.
Mais do que meros erros ou indícios da ausência de informação por parte dos moradores das nossas
cidades sobre os lugares onde vivem, as discrepâncias
entre as elaborações dos limites urbanos para fins administrativos e o esquadrinhamento de cartografias
localmente referenciadas revelam que as formas de
tessitura dos espaços sociais não são agenciadas ape6

O Parque Ecológico do Cocó é uma área de preservação ambiental estadual
localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, e tem esse nome devido ao rio que
forma seu bioma de mangue, o Cocó. O processo de demarcação e aparelhamento do parque iniciou-se em 29 de março de 1977 e o decreto estadual de
05 de setembro de 1989 criou o Parque Ecológico do Cocó, o qual foi expandido em 08 de junho de 1993. Atualmente, o parque abrange uma área de
1.155,2 hectares dentro do perímetro urbano da capital cearense.
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nas sob a ótica das circunscrições institucionais, mas,
sobretudo, sob o crivo de lógicas, experiências e relações contextualmente negociadas. Nessa perspectiva, as lógicas locais de tessitura do espaço urbano ganham relevância analítica não apenas por apontarem
incongruências entre lógicas administrativas e contextuais, mas também por mediarem o acionamento
de marcadores sociais significativos para o desenho
das interações e sociabilidades urbanas.
Formados historicamente através de posses
legais e ilegais do solo urbano, procedimentos encaixados “dentro” e “fora” do âmbito das leis de ocupações dos territórios das cidades, os espaços internos dos bairros onde as pesquisas foram realizadas
constituem-se dinamicamente por meio de distinções relacionadas aos locais de moradia, ao tempo
de residência e faixas de rendimentos de seus moradores, e, às práticas e atores associados a esses lugares (ELIAS, 2000). Espaços socialmente condenados
no interior dos bairros de Fortaleza, sob essa ótica,
confundem-se com áreas onde são encontrados domicílios com estruturas físicas precárias, trabalhadores formais e informais de baixa renda, e, locais
onde historicamente se concentram fluxos intensos
de práticas criminalizadas, especialmente o tráfico e
uso de substâncias ilegais, assaltos e homicídios.
Privilegiando as experiências e interações
cotidianas dos jovens moradores das periferias de
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Fortaleza, Ceará, os bairros da cidade revelaram-se
através de uma multiplicidade de lógicas e práticas
que não se reduziam a uma unidade imaginária reproduzida em documentos administrativos e notícias midiáticas (WHITE, 2005). Fronteiras simbólicas
e físicas são agenciadas e atualizadas cotidianamente através das experiências dos atores urbanos, circunscrevendo localmente os limites entre o permitido e o proibido para os moradores “do lado de cá”
e “do lado de lá” da lei. A aparente homogeneidade
dos bairros, evocada em discursos caracterizados
pela distância e por uma superficialidade descritiva,
dilui-se quando seus diferentes espaços passam a ser
associados localmente a atributos socialmente reconhecidos como negativos (GOFFMAN, 1980).
Ao analisar os contornos contemporâneos da segregação e marginalização urbana na França e nos Estados Unidos, Wacquant (2005) pondera que os moradores de um conjunto habitacional da capital francesa:
[...] lançam mão de taxonomias próprias
para organizar o cotidiano, diferenciando diversas subunidades no interior de um todo que, com efeito, possui
um significado apenas administrativo e
simbólico - ainda que com consequências palpáveis. Aquilo que, do ponto de
vista externo, parece ser um conjunto
monolítico, da perspectiva de seus
moradores é um emaranhado de “micro-lugares” (WACQUANT, 2005, p.140).
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Os micro-lugares que permeiam e tecem o
imaginário local revelam taxonomias próprias que
circunscrevem zonas demarcadoras de limites e possibilidades relativas às interações e apropriações do
espaço no interior do bairro. Sob essa perspectiva,
desenham-se dinamicamente as probabilidades em
torno do tipo de pessoas e práticas que esperamos
encontrar e evitar em determinados locais da cidade (PARK, 1967; GOFFMAN, 1980). Reportando-se à
aventura de circular diariamente pelo interior do
bairro em que mora, mesmo temeroso quanto a possíveis assaltos ou abordagens policiais, Sérgio explicou-me em tom de conselho:
Você tem que ser esperto e ‘se ligar’!
Não é em todo lugar que a gente pode
ficar andando à toa não! Cara, eu evito andar em alguns lugares do bairro
porque são muito perigosos e o risco
de ser assaltado ou acontecer algo pior
são grandes. Todo mundo meio que
sabe quais são os lugares perigosos
aqui do bairro. Têm a pracinha, onde
uns meninos ficam usando drogas direto ali naqueles bancos. Têm a quadra (poliesportiva). Têm o Beira-Rio
e o Bananal. Rapaz, nesses lugares é
quase certeza você ser roubado ou ser
confundido com ladrão ou sofrer coisa
pior! Cara, todo bairro meio que tem
seus lugares perigosos, tem que saber
andar em cada bairro. Aqui eu sei onde
posso andar e onde não posso, tem lugar que é ‘limpeza’ andar, mas tem lu-
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gar que você tem que evitar a qualquer
custo! (Sérgio, 23 anos, morador do
bairro Pontamar. Entrevista realizada
em 02/12/2007).

Através de um jogo conflituoso em torno das
formas de apreciar e experimentar os espaços da cidade associados à recorrência de práticas criminalizadas, os moradores dos bairros pesquisados elaboram uma complexa cartografia do tecido social para
o processamento de seus itinerários cotidianos. A
principal praça do bairro, a maior quadra poliesportiva da região e áreas estruturalmente degradadas,
associadas a ocupações irregulares do solo urbano,
são representadas no imaginário local como espaços
que devem ser evitados a “qualquer custo”, revelando esquemas de apreciação e disposições corporais
que acionam rotineiramente expectativas coletivas
sobre lugares, atores e práticas sociais7.
Os micro-lugares e suas infra-diferenças (WACQUANT, 2005) revestem-se de importância sociológica não apenas por povoarem as cartografias contextuais e os circuitos elaborados na apropriação da
cidade (Magnani, 2002), pois esse esquadrinhamento local permeia os argumentos discursivos manejados nos processos de normalização de espaços e indi7

Às referências espaciais de um “fazer-cidade” localmente agenciado
(AGIER, 2015) podemos agregar um referencial temporal, capaz de balizar
os ciclos diários envolvidos na tessitura dos espaços urbanos e suas tramas.
Nessa perspectiva, a temporalidade que atravessa e constitui as rotinas diárias dos moradores das cidades brasileiras revela, por contraste, múltiplos
usos do espaço urbano associados às práticas e aos atores que desenham e
circunscrevem maneiras diferentes de viver e experimentar a cidade.
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víduos nos jogos das interações sociais (FOUCAULT,
2003; ELIAS, 2000; MISSE, 2006). Versando sobre as
relações que se estabelecem entre os espaços físicos,
sociais e simbólicos no espectro urbano Wacquant,
Slater e Pereira (2014) consideram que a noção de
estigma territorial busca capturar:
[…] the most salient symbolic property
that, together with the fragmentation of
wage labor on the material front, constitutes ‘advanced marginality’ in the
dualizing metropolis at century’s turn
[…]. Where Goffman distributes stigmata among three broad classes based on
‘abominations of the body’, ‘blemishes
of individual character’, and ‘tribal’ affiliation ‘transmitted through lineages’,
Wacquant spotlights space as a distinctive anchor of social discredit. To Bourdieu’s founding proposition that symbolic power contributes to ‘making and
unmaking groups’ by cutting up social
space in ways that (de)mobilize putative members, Wacquant […] adds the
crucial mediation of place as material
container, social crossroads, and mental imagery carrying deep emotional
valences, […] (WACQUANT; SLATER;
PEREIRA, 2014, p. 1272).

A propriedade simbólica do estigma territorial, na perspectiva analítica desenvolvida pelos autores, tende a ressaltar os complexos processos de
tessitura de empatias e pertencimentos em áreas
urbanas socialmente marginalizadas, onde rotinei-
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ramente se imagina residirem os problemas sociais
e os proscritos urbanos. Em uma dinâmica de segredos e omissões que permeia experiências de interações e relações sociais, revelar locais de moradia ou
frequentar rotineiramente lugares socialmente condenados tornavam-se procedimentos extremamente
arriscados, operados em meio a um cálculo reflexivo
sobre os possíveis impactos pessoais, afetivos e sociais dessas práticas.
Diante do risco iminente do desmoronamento
de suas representações cotidianas (GOFFMAN, 2005) a
negação de uma possível vinculação pessoal com espaços socialmente degradados e o subterfúgio da identificação estratégica com “zonas neutras” da cidade,
foram evocadas pelos moradores dos bairros investigados como artifícios capazes de evitarem que a carga simbólica negativa associada a espaços proscritos
recaia sobre os atores sociais. Como relatou Rodrigo:
Acho que esse pessoal também exagera, eles pensam que todo mundo que
mora ou anda aqui é traficante, ladrão
ou seja lá o que de mau possa se pensar. Antes de dizer que moro aqui eu
dou uma ‘sondada’ na pessoa! Se for
tranquilo eu digo que ando lá na praça
e conheço a galera toda. Se eu perceber
que a pessoa não entende isso eu digo
que passo é longe da pracinha, não conheço é ninguém! Eu já disse que moro
em outros lugares e que não conheço ninguém do bairro algumas vezes.
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Pensar que todo mundo que anda aqui
na praça é igual é demais! (Rodrigo, 29
anos, morador do bairro São José. Entrevista realizada em 23/02/2007)

Os micro-espaços sociais associam-se não apenas aos diferentes usos do espaço (CERTEAU, 1980)
que sinalizam maneiras criativas e dinâmicas de
pensar e vivenciar a urbanidade contemporânea, já
que a cidade “é múltipla, não obstante sua capacidade de se “impor” a seus moradores e visitantes, construindo-se em uma espécie de unidade imaginária”
(BARREIRA, 2007, p. 166). Através da tessitura de cartografias localmente referenciadas, especialmente
em bairros socialmente marginalizados e permeados
por complexos processos de sujeição criminal (COELHO, 2005; MISSE, 2006), os jogos de normalizações
e a força das estruturas simbólicas que permeiam a
produção das desigualdades e segregações na trama
da cidade mostram sua força (WACQUANT, SLATER
E PEREIRA, 2014).
Para além de cidades ou bairros imaginados
sob a ótica da homogeneidade, os estudos qualitativos nas Ciências Sociais revelam um espaço social
recortado por uma gama de cartografias locais agenciadas a partir de lógicas, práticas e experiências
memorialísticas, afetivas e contextuais. Diferenças e
normalidades são acionadas e reproduzidas dinamicamente em um jogo social que traça e circunscreve
barreiras físicas, sociais e simbólicas em torno dos
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atores urbanos e seus modos de representar e “fazer” a cidade (AGIER, 2015).

DROGAS, DESVIO E CONTROLE:
TERRITORIALIZAÇÕES E MOBILIDADES
NOS ESPAÇOS DA CIDADE
As diferentes formas de esquadrinhar e vivenciar os espaços urbanos revelam um fato sociológico
extremamente significativo quando passamos a nos
debruçar sobre as dinâmicas de práticas socialmente criminalizadas e dispositivos de controle que permeiam a tessitura das cidades. Atores e práticas de
controle formais e informais (GARLAND, 2008) interagem de maneira dinâmica no desenho dos usos da
cidade (CERTEAU, 1980) agenciados por jovens consumidores de substâncias ilegais nos bairros onde as
pesquisas foram realizadas8.
Interpelados sobre a motivação para o consumo diário de drogas na principal praça de um dos
bairros investigados, os interlocutores da pesquisa
evocavam recorrentemente uma série de situações
relacionadas a conflitos familiares para justificar
sua presença assídua no local. A presença desses atores na paisagem urbana e as relações de sociabilidade travadas em torno do consumo de substâncias ile8

O grupo de jovens usuários da “pracinha” era formado em 2007 por 17 rapazes e 03 garotas com idades entre 15 e 29 anos. O grupo se reunia diariamente na principal praça de um dos bairros investigados para o consumo
compartilhado de substâncias ilegais, especialmente a maconha.
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gais, nessa perspectiva, associavam-se ao exercício
de práticas de controle informais em seus ambientes
domésticos e a um cálculo imediato sobre os conflitos que podem eclodir a partir do uso da droga em
suas residências. Ressaltando sua vasta experiência
como usuário de maconha, Betinho expôs uma das
motivações, segundo ele a principal, que o conduzia
à praça de Pontamar todas as noites.
Venho fumar aqui na praça porque
prefiro evitar o ‘stress’ lá em casa! Toda
vida quando eu fumo em casa, parece
uma coisa, minha mãe ‘se toca’. Ai já
viu! É aquela ‘encheção de saco’! Passa a semana toda falando daquilo ali
e ‘pegando no meu pé’ pra tudo! Uma
coisinha que tu fizer já joga na tua cara.
Aí eu prefiro vir fumar aqui na praça
mesmo, você não tem aquele ‘stress’ da
‘encheção de saco’, tem uma galera pra
poder tirar onda e conversar, além de
‘interar’9 o ‘bagulho’. Claro que tem o
perigo da gente ser preso, mas é só ficar
‘ligado’ que não tem bicho não! Aqui é
‘mó limpeza’!” (Betinho, 27 anos, morador do bairro Pontamar. Entrevista
realizada em 01/12/2003)

Em meio ao exercício de práticas de controle
informais em suas residências, usuários de drogas
ilegais faziam da principal praça pública de um dos
9

“Interar” significa em termos nativos contribuir para o processo de obtenção ou consumo da droga. Essa contribuição não se refere de maneira exclusiva à disponibilidade de valores monetários, pois envolve uma série de
situações que corroboram para a compra e o consumo dessas substâncias.
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bairros investigados o eixo espacial para a tessitura
de uma cidade que se constrói a partir de situações
de ilegalidade e conflitos sociais. Sob essa ótica, os
agenciamentos dos espaços da cidade emergem não
apenas sob o crivo do desejo positivo de experimentar e produzir a vida citadina, mas também a partir
do complexo jogo da atuação dos dispositivos de controle que envolve os círculos domésticos dos atores
sociais. A tessitura e complexidade da vida urbana
parecem não fazer sentido se deixamos de lado as
esferas complementares e dialógicas da vida social,
como bem nos lembra Da Matta (1997).
Imaginadas a partir das lógicas de territorialização agenciadas cotidianamente pelos atores urbanos, as praças públicas inscrevem-se na paisagem das
grandes cidades brasileiras não apenas como espaços
para lazer, encontros e passeios, mas também como o
palco para o consumo diário de substâncias consideradas ilegais. Os agenciamentos da cidade, especialmente quando observados sob a lógica das manchas
territoriais (MAGNANI, 2002), estão vinculados, pela
dinâmica social que atrela a rua e a casa, ao exercício
de práticas de controle informais, apontando para o
complexo jogo de presenças, mobilidades e ausências
que dão vida e conformam a vida urbana.
Deslocando a análise social para uma chave
interpretativa que contempla a mobilidade e as práticas sociais a partir de seu caráter tático (CERTEAU,
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1980) podemos recolocar as operações dos usuários
em um panorama compreensivo capaz de vislumbrar
a inventividade e criatividade dos agenciamentos da
cidade. “Os aspectos efervescentes, espontâneos e flexíveis da vida social” (Pais, 2003, p. 33) revelam artes
e estilos astuciosos (CERTEAU, 1980) que tecem o espaço urbano através de práticas cotidianas aparentemente dispersas. Nessa perspectiva, os circuitos da
cidade (MAGNANI, 2014) parecem conduzir os jovens
moradores de nossos bairros periféricos, especialmente aqueles envolvidos em práticas socialmente
consideradas desviantes ou criminalizadas, por caminhos tracejados a partir de jogos situacionais permeados por dispositivos e agentes de controle. Para
muitos desses atores “mover-se” pelos espaços da cidade emerge como uma alternativa rotineiramente
acionada frente ao medo constante da reprovação
social, repressão policial, roubos e assassinatos. Nesse cenário “os jovens aparecem como atores por excelência dessas novas dinâmicas urbanas, adotando o
movimento, a velocidade e a superexposição como referentes centrais nas encenações protagonizadas nos
espetáculos urbanos” (DIÓGENES, 1998, p. 56).
Narrando suas experiências sobre o uso recreativo de drogas na principal praça de um dos
bairros pesquisados, Régis forneceu pistas significativas para a compreensão das complexas situações
vivenciadas por esses atores na teia da cidade.

144 | Cidades em ação
Eu tenho medo da violência sim! Tenho
medo de ser roubado, de levar umas
‘porradas’ sem motivo nenhum. Mas eu
dou ‘mó valor’ vir aqui pra pracinha,
mesmo correndo perigo. E aqui ainda
é mais ‘foda’ pra gente que é usuário.
Além da gente ter medo de ser roubado nessa merda, a gente ainda tem que
ficar ligado nos‘canas’. Se eles levassem
a gente tudo bem, mas eles gostam é
de humilhar os outros, de fazer passar vergonha! A gente corre mais risco
de ser pego e levar umas porrada dos
‘gambé’10 do que ser roubado por algum
pilantra. Até mesmo porque se vierem
roubar não tem nada pra levar! (Régis,
28 anos, morador do bairro Pontamar.
Entrevista realizada em 12/03/2007).

Para nosso interlocutor ele e seus companheiros estariam diariamente expostos na praça de Pontamar não apenas à ação iminente de assaltantes,
mas também, às práticas abusivas do braço ostensivo da lei, especialmente a polícia militar. Compartilhando com os moradores dos bairros pesquisados
memórias e experiências relativas à violência e à criminalidade, os jovens usuários de drogas da praça
temiam não apenas práticas relacionadas à famigerada violência criminal ou delitiva11, mas também, a
10 ‘Cana’ ou ‘gambé’ são termos nativos muito populares no estado do Ceará.
Nesse momento, esse termo foi utilizado para se referir aos membros das
corporações policiais, sejam militares, civis ou federais, responsáveis pelo
controle da criminalidade em nosso país.
11 Reportando-se ao processo de construção social do crime no Brasil, Misse
(2006) considera que as práticas socialmente criminalizadas se referem aos
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intensidade e a intencionalidade das atividades policiais. Os jovens usuários pareciam estar entre a cruz
e a espada (MATOS JÚNIOR, 2008) em seus agenciamentos e tessituras da cidade, pois ao mesmo tempo
em que compartilhavam temores e anseios relativos
às suas integridades físicas e patrimoniais com os
outros moradores do bairro, assumiam o papel de
personagens, não apenas figurantes mas protagonistas, das paisagens do medo12 localmente desenhadas.
Se durante mais de quatro décadas observamos
um intenso debate acadêmico e político em torno de
uma crítica severa ao viés explicativo que enxerga na
pobreza e na privação econômica as razões unilaterais para a emergência e proliferação do fenômeno da
criminalidade (COELHO, 2005; ZALUAR, 1985; 1994;
MISSE, 2006), a associação entre consumo de drogas
ilegais e altas taxas criminais segue como um binômio
muitas vezes inquestionável quando a compreensão
da atual configuração das metrópoles brasileiras e
seus problemas mais visíveis entram em pauta.
Temendo a atuação de assaltantes, homicidas
e policiais os jovens usuários de drogas da praça
cursos de ações típico-idealmente definidos como “crime”. Definição essa
processada através da reação moral à generalidade que define tal curso de
ação e o põe nos códigos, institucionalizando sua sanção.
12 Segundo Tuan, “paisagens do medo” diz respeito tanto aos estados psicológicos como ao meio ambiente real. “[...] São as quase infinitas manifestações da força do caos, naturais e humanas. Sendo as forças que produzem
caos onipresentes, as tentativas humanas para controlá-las são também
onipresentes. De certa forma, toda construção humana – mental ou material – é um componente na paisagem do medo, porque existe para controlar
o caos” (TUAN, 2005, p. 12).
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elaboravam complexos circuitos (MAGNANI, 2002)
em seus agenciamentos cotidianos da cidade, pois
a “roda” 13 não se constituía de maneira estática e
rumava de maneira estratégica para lugares onde
o crime e o controle abrandavam-se momentaneamente. O medo da ação de assaltantes, da possibilidade do registro criminal e da vitimização por parte
dos agentes da lei inquietava os rapazes e moças da
praça, revelando que escapar ileso a essas experiências era uma situação a ser comemorada no interior
do grupo, pois destacava a astúcia e sagacidade daqueles que se envolveram e souberam se safar dessas perigosas relações14.
Nomadismos e mobilidades juvenis (DIÓGENES, 1998) e os jogos situacionais da interação trazem para o palco do debate sociológico a capacidade
astuciosa dos atores sociais, especialmente quando
envolvidos em situações socialmente criminalizadas.
Rememorando algumas de suas experiências durante o consumo de drogas na praça, especialmente maconha, César sugeriu-me em tom de conselho:
Cara, pra eu te explicar
isso tem que pensar meio que
13 A roda, que nem sempre possui um formato circular, é uma configuração
assumida pelos usuários no momento do consumo da droga para que se
possa estabelecer, entre outras coisas, uma sequência para a circulação da
mesma.
14 Perguntados sobre situações de vitimização praticadas por policiais, apenas dois dos rapazes e as três moças que frequentavam a praça afirmaram
não terem sido vítimas de agressões policiais.
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num jogo de gato e rato! Toda
hora que a gente fica aqui na
praça você pensa que a gente
fica aqui de bobeira!? Tá cada
um olhando ‘prum’ canto diferente, um olha pro lado da BR,
outro pro começo da rua! Quando a polícia tá rodando direto e
encarnando aqui o jeito é ir para
outro lugar! Tem uns lugares
que a gente sempre vai, mas o
que importa sempre é estar ‘limpeza’! César, 27 anos, morador
do bairro São José (Entrevista
realizada em 12/12/2003).
Esquadrinhando e percorrendo a cidade em
busca de espaços onde os controles institucionais e
informais que envolvem o mundo da droga tornam-se menos incisivos, os usuários da praça elaboravam
um complexo itinerário urbano que não se encontrava delimitado de maneira prévia, mas desenhava-se de forma situacional a partir da possibilidade da
presença de policiais e atores associados às práticas
de controle, tais como familiares e amigos. Para Diógenes “[...] essa multiplicidade de experiências e papéis sublinha a precariedade de qualquer tentativa
fixista na construção de mapas socioculturais [...]”
(DIÓGENES, 1998, p. 56) e compreensão das práticas
juvenis urbanas.
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Descrevendo seus itinerários diários, Paulo
ponderou que aquilo que em última instância determinava o nomadismo dos usuários em torno dos espaços constituídos para o consumo de drogas girava
em torno da atuação repressiva da polícia.
Minha mãe já sabe que eu fumo faz é
tempo, meu pai e meus irmãos também.
Eles sabem que eu não faço mal a ninguém, mas só não querem que eu fume
dentro de casa. Eu respeito, fazer o que,
né? ‘Pros’ da rua eu não ‘tô nem vendo’!
Eles não botam comida no meu prato e
nem me dão o que vestir. Se ‘os de casa’
não tem esse papo, ‘os da rua’ que se
lixem! O negócio ‘mermo’ é os ‘homí’,
tem jeito não! Eu não quero ser preso
por tá ‘fumando um’ e nem descolar
umas porrada de graça. Então o ‘nêgo’
tem que se mexer, se movimentar. Se
ficar parado os ‘homí’ pega!” (Paulo, 20
anos, morador do bairro Pontamar. Entrevista realizada em 05/10/2007).

As mobilidades e os nomadismos cotidianos,
a partir da narrativa de Paulo, emergem como práticas altamente valorizadas no agenciamento de
comportamentos considerados desviantes (BECKER,
2008) ou legalmente criminalizados no tecido urbano. Para esses atores, “mover-se” significava muito
mais do que caminhar despretensiosamente pelas
ruas do bairro e da cidade, pois em suas possibilidades inscreviam-se complexos cálculos em torno
da reprodução de práticas ilegais e da atuação dos
dispositivos de controle social nos espaços urbanos.
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Frente a uma mobilidade que se desenha de
maneira contextual na tessitura dos espaços urbanos, destacam-se as práticas astuciosas e as engenhosidades situacionais dos atores que se envolvem em
situações relacionadas ao mundo do crime. Ações
estratégicas15 institucionais pautadas em uma ecologia do crime que privilegia a análise de incidentes
em determinadas áreas da cidade, muitas vezes não
captam o movimento impactante de suas ações e o
rearranjo que impulsionam no desenho das práticas
dos atores sociais, especialmente aqueles enquadrados do “lado de lá” da lei. Consumir drogas ilegais
nas praças ou em outros espaços dos bairros investigados requer dos jovens usuários de Fortaleza, Ceará, um conhecimento cartográfico contextual e uma
constante reflexão acerca das rotinas e práticas acionadas no desempenho dos dispositivos de controle
urbanos, pois o menor sinal de perigo ou alerta pode
desencadear movimentos e o desenho de circuitos
de consumo circunstanciais.
No bojo do caráter reflexivo e tático apresentado pelos atores urbanos na tessitura dos espaços
públicos, as estratégias de investigação acadêmicas
devem ser capazes de captarem as astúcias e inventividades envolvidas na execução das práticas coti15 Pensando nas definições de Certeau (1980) quanto às estratégias e táticas
dos atores sociais. As estratégias apontam para a resistência que o estabelecimento de um lugar oferece ao gasto do tempo; as táticas apontam para
uma hábil utilização do tempo, das ocasiões que apresenta e, também, dos
jogos que introduz nas fundações de um poder (CERTEAU, 1980, p. 103).
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dianas de grupos socialmente considerados perigosos ou desviantes (BECKER, 2008). Como nos sugere
Diógenes (1998), seria necessário exercitarmos um
“olhar nômade” capaz de vislumbrar as apropriações
móveis postas em prática por esses atores na tessitura das cidades contemporâneas. Nessa perspectiva,
o pesquisador das cidades deve privilegiar um olhar
investigativo onde seja possível identificar práticas
de territorialização e os movimentos que constroem
e estruturam dinamicamente os contextos urbanos
brasileiros. Compreender e apreciar modos de fazer
ou estilos de ações táticas (CERTEAU, 1980), não significa um retorno ao indivíduo como mônada isolada, mas uma tentativa de vislumbrar a criatividade
e inventividade dos atores urbanos na produção dos
espaços da cidade. Práticas situacionais de tessitura
do espaço urbano são permeadas por movimentos
fluídos e lógicas contextuais, possibilitando que as
bricolagens das maneiras de pensar sejam investidas em maneiras de agir (CERTEAU, 1980). Levando-se em conta as práticas dos jovens usuários de
substâncias ilegais e suas experiências cotidianas, o
caráter plástico dos movimentos dos atores urbanos
se revela, traçando espaços e itinerários não identificados de maneira à priori na pesquisa social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tecendo nossas considerações finais sobre os
argumentos que buscamos explorar ao longo do tex-
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to a complexidade e alguns dos desafios que o exercício intelectual de pensar a cidade e a tessitura dos
espaços sociais podem ser identificados de maneira
pontual. As tramas do tecido urbano e os dilemas
das grandes cidades brasileiras revelam-se sob uma
ótica distinta quando as representações, práticas e
relações dos proscritos das periferias de nossas cidades ganham lugar na análise social.
Privilegiando um olhar qualitativo na compreensão das experiências e interações em bairros da
periferia de Fortaleza, Ceará, o esquadrinhamento de
cartografias localmente referenciadas sugere e dá visibilidade às plasticidades das tessituras dos espaços
da cidade agenciadas sob o crivo de lógicas e práticas
contextuais. Mais do que apontar incongruências entre traçados administrativos e representações locais
essas cartografias acionam marcadores sociais significativos para as sociabilidades e práticas urbanas,
permeando argumentos discursivos envolvidos em
processos de normalização de espaços e atores sociais
(FOUCAULT, 2003). Lugares associados à recorrência
de práticas socialmente criminalizadas, especialmente o consumo de substâncias ilegais, atuam de maneira significativa na dinâmica dos jogos urbanos que
produzem diferenças e barreiras sociais, revelando a
força sociológica das estruturas simbólicas e dos processos de segregação na cidade.
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No complexo jogo de tessitura dos espaços da
cidade, as dinâmicas dos dispositivos de controle
que permeiam cotidianamente um “fazer-cidade”
multifacetado (AGIER, 2015) emergem sob uma nova
ótica. Controles informais e institucionais interagem
de maneira dinâmica no desenho das possibilidades
e usos da cidade (CERTEAU, 1980) agenciados por
jovens consumidores de substâncias ilegais e atores
socialmente considerados desviantes. Processos de
territorializações e práticas de mobilidade que permeiam a tessitura astuciosa da cidade, nessa perspectiva, vinculam-se de maneira dialógica ao exercício dos dispositivos de controle que demarcam e
produzem presenças e ausências na paisagem urbana. Recolocando as operações dos usuários em um
panorama analítico onde podemos resgatar a inventividade e criatividade dos atores sociais, a associação entre consumo de drogas ilegais e práticas criminais pode ser questionada e avaliada sob um ângulo
sociológico distinto.
Vista sob a perspectiva dos jovens consumidores de substâncias ilegais das periferias de Fortaleza, Ceará, a cidade e suas tramas revelam-se através
de lógicas que privilegiam as práticas cotidianas e
os atores sociais. Entre cartografias locais, dispositivos de controle e práticas de mobilidade a cidade e
seus espaços projetam no imaginário coletivo atores
e práticas que denotam novos limites e fronteiras na
constituição e reprodução dos territórios urbanos.
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A GESTÃO POLICIAL DA CIDADE
EM CONTEXTOS DE APROXIMAÇÃO
ENTRE POLÍCIA E POPULAÇÃO: O
CASO DO RONDA DO QUARTEIRÃO
EM JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
Wendell de Freitas Barbosa1

INTRODUÇÃO
Este artigo reúne importantes reflexões frutos de pesquisa realizada entre os anos de 2010 e
2012 com policiais militares e moradores da cidade
de Juazeiro do Norte, Ceará2. O trabalho de campo
foi realizado acompanhando os policiais na viatura
durante a realização do patrulhamento e o atendimento aos chamados da população. Também foram
mantidas relações com moradores dos bairros que
1

Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Professor Adjunto da Universidade Federal do Cariri, vinculado ao Centro de Ciências
Sociais Aplicadas e ao Curso de Administração Pública. E-mail: wendell.
barbosa@ufca.edu.br.

2

Região situada ao centro-sul cearense entrecortando estados circunvizinhos. No Ceará, a microrregião inclui as cidades de Juazeiro do Norte,
Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, Santana do
Cariri, Caririaçu e Farias Brito. A região metropolitana se concentra nos
municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, cidades com maiores
populações, equipamentos urbanos e atividade econômica.
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possuíam residência na área de operações da polícia
militar da cidade onde o estudo se concentrou.
A investigação sobre as forças policiais como
objeto de estudo da sociologia tem em suas raízes a
abordagem de Max Weber sobre a consolidação do
Estado moderno. Para ele, tal processo foi possível
mediante a racionalização dos meios de legitimidade da dominação, baseado em princípios legais impessoais. Essa configuração se manteria estável por
meio de autorização social do monopólio legítimo da
força física pelo Estado. Embora a sua discussão se
restrinja à atuação do uso desse instrumental para
a proteção das fronteiras e do território dos Estados
Nacionais Modernos3, a regulação interna do território também está relacionada a reivindicação desse
monopólio legítimo. O objeto de atenção desse artigo recorta justamente os contextos da atuação das
forças policiais, especificamente a atuação da Polícia
Militar do Ceará (PMCE) e sua relação com a população, durante as atividades de patrulhamento e o
atendimento às ocorrências.
O olhar sobre a configuração das forças policiais e da segurança pública pelas ciências sociais tem
provocado profícuos debates entre a academia e o poder público. Essa tradição, que, no Brasil, tem como
um de seus pilares os estudos realizados na década
de 1980 por Paulo Sérgio Pinheiro sobre a crise nas
3

WEBER, 2002.
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polícias militares4, tem inspirado uma incursão analítica sobre as práticas policiais. Os estudos brasileiros
sobre as práticas policiais têm polarizado tradicionalmente os dilemas na ruptura do legado autoritário, relacionado ao período da ditadura militar (1964-1985),
com a implantação do regime democrático no Brasil.
Os estudos apontam para a dificuldade que a ruptura
com práticas atribuídas à polícia tradicional (truculência, desrespeito aos direitos humanos, repressão
aos movimentos sociais etc.) gera para o surgimento
de uma “nova” polícia (respeitando os direitos humanos, fortalecendo o diálogo e a aproximação com a sociedade) de interesse e afinidade democrática.
No caso do estado do Ceará em particular, destacam-se os estudos de Brasil5, Barreira6, Pinheiro7
e Freitas, Melo e Almeida8 que, ao discutirem essa
temática, refletiram sobre os avanços e recuos na democratização das práticas policiais no Ceará9. Esses
pesquisadores têm discutido as dificuldades de mudança no interior do campo da política de segurança
pública, frente ao contexto de desgaste da imagem
4

PINHEIRO, 1982.

5

BRASIL, 2003.

6

BARREIRA, 2004.

7

PINHEIRO, 2008.

8

FREITAS; MELO; ALMEIDA, 2010.

9

No cenário nacional mais amplo, sobretudo, em abordagens sobre a crise das
instituições policiais no contexto da região sudeste brasileira, podem ser citados outros autores que pensaram sobre questões semelhantes, ver, por exemplo: CERQUEIRA, 2001; MUNIZ, 2001; ZAVERUCHA, 2001; e BENGOCHEA, 2004.
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das instituições policiais — marcadas por um passado obscuro de corrupção, truculência, criminalização dos movimentos sociais, uso da tortura, violação
dos direitos humanos etc.
Nessa perspectiva, esses estudos abordam as
tentativas de modernização e moralização da polícia10. Isso se deu por meio de tentativas de mudanças
ocorridas na política de segurança pública do Ceará
desde a chamada democratização do regime (após
1985). É o chamado “Governo das Mudanças” que
marca esse período político no estado do Ceará até
a primeira década dos anos 200011. A insurgência de
demandas públicas por mudanças nas práticas policiais, diante de escândalos envolvendo policiais militares, propiciaram tentativas de integração entre
as polícias militar e civil e o corpo de bombeiros, a
criação da corregedoria integrada de polícia e a implantação dos distritos modelos no ano de 199712.
Na continuidade desse contexto, durante o
primeiro mandato do Governador Cid Gomes (20062010), após intensa campanha publicitária nas eleições, foi implantado no estado do Ceará o Programa
de Policiamento Comunitário Ronda do Quarteirão.
Acompanhado de um forte marketing político, esse
programa foi implantado inicialmente em Fortaleza
10 BARREIRA, 2004.
11 BARREIRA, 2004, p. 80.
12 BRASIL; ABREU, 2002.
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no ano de 2007 e expandido para outras cidades do
interior do Ceará nos anos seguintes. Na cidade Juazeiro do Norte, contexto da presente pesquisa, a chamada “Polícia da Boa Vizinhança”13 teve sua chegada
em meados do ano de 200814. Inicialmente, foi apontada como a solução para reduzir os índices de violência da cidade15. Contando com viaturas modernas,
armamentos novos, telefone móvel, computador de
bordo e policiais que passaram por treinamento para
trabalhar habilidades como a mediação de conflitos e
direitos humanos, por exemplo, esse programa ficou
marcado pelas grandes expectativas da população a
respeito do sucesso de seu funcionamento.
O programa atuava por meio de áreas de operações que delimitavam geograficamente os lugares
onde cada viatura devia circular16. O presente estudo retrata o contexto do período que data do início
do ano de 2010 e cessa nos primeiros meses de 2012.
A discussão do artigo caminha pelo debate acerca
das práticas policiais no Brasil e sobre as concepções
teóricas do policiamento comunitário. Aborda, dessa
maneira, os contextos da implantação de programas
pretendidos e divulgados como sendo de proximida13 Slogan do Programa de Policiamento Ronda do Quarteirão.
14 O Ronda do Quarteirão foi ampliado nos anos seguintes progressivamente
para os municípios do interior do estado com população igual ou superior a
50.000 (cinquenta mil) habitantes.
15 FREITAS, 2010.
16 As “Áreas Operacionais” delimitam o espaço de 1,5 a 3 quilômetros quadrados.
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de e comunitários no Brasil17. A abordagem metodológica do estudo se concentrou em entender as relações entre polícia e população tendo como pano de
fundo os atendimentos dos chamados da população,
aquilo que é denominado no meio policial como a
“ocorrência policial”.
Durante o desenvolvimento da pesquisa, todas
as áreas de operações da cidade foram visitadas. No
entanto, optou-se por concentrar o estudo em uma
área de operações específica. A área em questão é
composta por bairros periféricos tratados ficcionalmente por questões éticas pelos codinomes de bairros Bairro X, Bairro Y e Bairro Z. Essa escolha deve-se ao fato de a área ser considerada a de maior
complexidade na cidade pelos policiais do Ronda do
Quarteirão. Nessa área há maior número de ocorrências policiais, bem como casos constantes de conflitos envolvendo moradores e policiais.
O presente estudo analisa as relações entre moradores e policiais contextualizadas nas práticas de
uma “polícia do presente”18. A questão central trata17 No cenário midiático nacional, teve destaque a implantação, em 2008, das
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em algumas áreas da cidade do Rio
de Janeiro onde, supostamente, o tráfico de drogas exercia uma rede de poder paralela e independente da autoridade pública estatal. O livro organizado por José Ratton e Marcelo Barros apresenta trabalhos que examinam
criticamente esse contexto de tentativas de inovação e as dificuldades de
democratizar o campo das práticas policiais e da segurança pública. Ver:
RATTON; BARROS, 2007.
18 Termo que designa o tipo de polícia que faz o uso combinado de habilidades
ligadas a ideia de um “policiamento tradicional” e, também, aquelas associadas ao “policiamento comunitário”.
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da é a forma como os chamados realizados à polícia
pela população configuram uma dimensão importante a ser considerada sobre as relações entre a polícia
e suas clientelas em territórios que, até então, estiveram esquecidos pelas políticas de segurança e sociais.
Os chamados são denúncias elaboradas e realizadas para a instituição policial pelos moradores
que revelam as relações que se forjam no interior dos
bairros entre moradores e policiais em dois planos
não desvinculados um do outro. No primeiro plano,
a questão seria pensar como as denúncias realizadas
à polícia ou contra a polícia são o termômetro para
pensar o grau de aproximação entre os chamados
“parceiros da segurança”, em termos de constituição
de laços de solidariedade, sociabilidades, conflitos e
dificuldades de relacionamento. No segundo plano,
a proposta é entender como as denúncias se relacionam às práticas policiais. De outro modo, questiona-se como as denúncias se relacionam ao saber
policial e poder policial construído e aplicados nas
ruas para gestão de conflitos e do crime, forjando
práticas policiais seletivas em uma mesma área de
operações. Nesse sentido, esses processos envolvendo as denúncias realizadas à polícia estão calcados
no cotidiano das relações entre polícia e população.
Nessa perspectiva, o artigo descreve e analisa a tessitura conflituosa do território com base nas
atividades policiais desempenhadas na cidade em
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tela. Portanto, trata-se tanto de uma análise sobre as
formas de gestão policial da cidade, quanto dos conflitos que essas práticas e usos da cidade, ou seja, o
que as relações entre polícia e população podem nos
revelar sobre a cidade.
Na construção do texto, delimita-se as relações
entre policiais e moradores, que se constroem no cotidiano de uma pequena área de operações sobre a
minúcia desses processos19. O artigo inicia com a reflexão metodológica sobre as condições circunstanciais em que a pesquisa foi desenvolvida, destacando
a interlocução com policiais militares vinculados ao
programa ronda do quarteirão e moradores residentes da área de operações analisada. Essa parte evidencia o detalhamento de como os dados explorados
nesse trabalho foram elaborados.
A seguir, as demais seções atentam para os
processos recortados nos chamados da população
atendidos pela polícia. Sejam aqueles relatados por
policiais e moradores com base em seu resgate mnemônico, seja aqueles observados diretamente durante o trabalho de pesquisa no acompanhamento
do patrulhamento realizado a bordo da viatura.
A discussão se volta para importantes características dessas relações que as denúncias realizadas
pela população e atendidas pela polícia revelam. As19 Sem perder de vista a generalização teórica, relembro ELIAS; SCOTSON,
2000 que, ao estudarem a pequena comunidade nomeada ficticiamente de
Winston Parva, construíram uma teoria geral das relações de poder.
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sim, a abordagem permite explorar as nuances da
gestão dos conflitos e da criminalidade no interior
de bairros considerados perigosos e violentos pela
instituição policial. Tudo isso leva ao modus operandi
que programas pretendidos e divulgados como sendo de proximidade e comunitário adotam a partir da
experiência do Ronda do Quarteirão no Ceará. Esses
processos são analisados ao longo do artigo nos termos da construção de um saber policial construído
na formação dos policiais e pelas experiências acumuladas na carreira, ou seja, na constituição de um
saber-poder policial20 que atua nesses territórios
combinando de forma seletiva características do policiamento “comunitário” e “tradicional”.

CONDIÇÕES METODOLÓGICAS DE
ABORDAGEM DAS RELAÇÕES DE
POLÍCIA E POPULAÇÃO NO COTIDIANO
DA ATIVIDADE POLICIAL
A imagem da viatura transitando pelas ruas,
estacionada num local público ou próximo à casa de
alguém é frequente. Os adesivos colados à pintura, a
sirene, os policiais portando armas, com sua farda,
sua postura e um aparente estado de alerta constante são impressões que, algumas vezes, naturalizam
os policiais em seus próprios papéis, para eles próprios e para os outros.
20 FOUCAULT, 1979.
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Um Hilux21 cinza, com adesivos em vermelho e
o nome “Ronda” em destaque transportava policiais
fardados de azul que realizavam seu trabalho por determinadas ruas da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, muitas vezes, com as janelas do carro fechadas.
O Soldado Fábio justificava essa atitude da seguinte
maneira: “Nós saímos de casa todo dia sem saber se
vamos voltar. Nada mais justo que termos o mínimo de conforto para fazer nosso trabalho, não é?”
(Policial Fábio turno A, em 31 de agosto de 2011)22.
No decorrer da realização da pesquisa, era comum
ouvir críticas da população contra os “policiais da
boa vizinhança”. Segundo Alice, moradora do Bairro
X “Eles ficam o dia todo passeando de Hilux no ar-condicionado, paquerando as meninas daqui… sem
falar que passam correndo, com os vidros do carro
levantados...” (Alice, moradora do Bairro X em 3 de
setembro de 2011). Essas representações da população, bem ilustradas pelo relato de Alice, revelam
desafios para a construção de uma aproximação legítima entre a polícia e suas clientelas em contextos
de pobreza e desigualdade social.
21 Modelo de carro fabricado pela Toyota que carrega o status de ser um carro
pouco acessível às camadas mais pobres da população por conta de seu alto
preço. O programa de policiamento Ronda do Quarteirão conta com viaturas no modelo HILUXSW4.
22 No decorrer desse estudo, serão apresentadas falas de policiais e de moradores. Não identificarei por nome, nem idade os interlocutores para preservar suas identidades. Os nomes de pessoas e lugares são todos fictícios.
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Neste trabalho, a técnica de pesquisa predominante foi a observação participante23. A observação
realizada a bordo da viatura da área de operações
possibilitou compreender como o saber policial é
incorporado às práticas policiais. A observação das
ruas, sem a presença dos policiais, permitiu tomar
conhecimento do “olhar das ruas”, protagonizado
pelos moradores através de suas relações cotidianas
nos bairros da cidade. Outra técnica complementar
utilizada foi a realização de entrevistas abertas24. A
inserção em campo teve vários mediadores: de um
lado, estavam os próprios policiais que atuavam na
área, de outro os moradores interpelados sem a presença dos policiais que me apresentaram a outros
moradores com os quais foram mantidas conversações sobre as suas percepções acerca do Ronda do
Quarteirão. Essas duas esferas de relações aparentemente distintas (com os moradores e os policiais),
por vezes, se interligavam no andamento da pesquisa. Portanto, era imprescindível o sigilo em lidar com
os dados construídos em campo.
23 Sobre o uso dessa ferramenta, considero uma discussão imprescindível as
reflexões de Howard Becker sobre os problemas de inferência e prova na
observação participante (BECKER, 1994). Por meio do uso do diário de campo, foram registradas as observações a bordo da viatura durante o patrulhamento e as visitas comunitárias, assim como as incursões pelo bairro,
entrevistando os moradores sem a presença dos policiais.
24 As entrevistas abertas abriam caminho para as práticas de conversações
com moradores, em separado ou em grupo, nas calçadas e ruas que compunham a área de operações analisadas. Nessas ocasiões de interação, partia-se de uma pergunta geral sem muitas pretensões do tipo “o que vocês
acham do Ronda?” que era continuada pelo próprio grupo ou a partir de
intervenções do tipo, “ah é?”, “como assim?”. Os relatos dos moradores geraram as questões esboçadas no estudo.
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Nos relatos dos moradores surgiram falas sobre as relações mais diversas com a polícia. Em geral, os interlocutores tinham opiniões variadas acerca dos policiais do Ronda do Quarteirão. A polícia da
boa vizinhança, no relato dos moradores, de vez em
quando “batia também”, apesar de ter policiais mais
“educados” que os policiais militares tradicionais, por
cumprimentarem em algumas oportunidades os moradores do bairro. Se, de um lado, alguns moradores
reclamavam que os policiais do Ronda não “chegavam duro nos ‘vagabundos’” como deveriam, em sua
opinião, de outro, moradores reclamavam de terem
sido vítimas de truculência em abordagens dos policiais da boa vizinhança, por conta, por exemplo, do
barulho causado pelo aparelho de som em suas residências25. Outro ponto fundamental da pesquisa de
campo foi a participação a bordo da viatura das atividades de patrulhamento da área considerada mais
solicitada em termos de chamados para a polícia.
Nos caminhos da análise, é preciso romper
com as pré-noções do senso comum, para evitar cair
nas armadilhas do objeto pré-construído. Para tanto,
deve-se travar uma luta permanente, mobilizando
além de um conjunto de técnicas de pesquisa, métodos específicos de construção e de análise26. Assim,
evita-se reproduzir os discursos institucionais ou
25 Essas percepções sob a forma de relatos dificilmente seriam possíveis em
outro tipo de instrumento de coleta de dados, como numa entrevista semi-estruturada ou estruturada, por exemplo.
26 BOURDIEU, 1983.

Cidades em ação | 169

as pré-noções do senso comum acerca das relações
analisadas. A problemática em torno dos chamados
solicitados e atendidos pela polícia apareceu como
recorrente nas incursões em campo. O contato via
rádio pelo CIOPS (Centro Integrado de Operações de
Segurança), transmissão via computador de bordo
da viatura sobre ocorrências e suspeitos, ligações
pelo telefone móvel da viatura denunciando comportamentos suspeitos, problemas de vizinhança,
violência doméstica etc. Além disso, em algumas
oportunidades, o telefone pessoal dos policiais recebia ligações oriundas de informantes da polícia no
interior dos bairros. Essas relações geravam consequências conflitantes.
As visitas comunitárias27 realizadas pelo Ronda do Quarteirão, por exemplo expressavam tanto os
constrangimentos que a aproximação com a polícia
podia causar aos moradores (serem vistos como delatores) como ocasiões em que a polícia podia ser útil
aos moradores, tornando a aproximação interessante para estes (ao livrá-los de um problema).
Esses processos afetavam o patrulhamento,
pois a viatura passava com mais regularidade nas
27 A visita comunitária consistia, simplificadamente, na apresentação dos policiais aos moradores em visitas regulares onde os policiais tentam extrair
dos moradores informações acerca do bairro. Ao final da visita, os policiais
passam aos moradores o número do telefone móvel da viatura e solicitam
um telefone para contato do morador. Nesse momento, os policiais também
distribuíam um imã com o contato do telefone móvel da viatura junto a
um folder com as fotos e identificação dos policiais da área. Existia uma
cota diária por turno estabelecendo a quantidade de visitas comunitárias a
serem realizadas no interior da área de operações.
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“zonas críticas da área”28 e nas ruas que as localizam,
sendo que tais zonas eram resultado da gestão das
informações obtidas por meio dessas denunciações.
Como exemplo dessa classificação elaborada pelo
saber-poder policial territorializado na área operacional, havia um local situado no Bairro Y, nomeado
pelos policiais de “Rua do Tráfico”. Sobre esse lugar
recai o estigma de possuir a aglomeração de pontos
de vendas de drogas ilícitas, onde o patrulhamento
é intensificado. Pouco a pouco realizou-se o mapeamento dessas questões na área de operações por meio
da sistematização dos dados obtidos. Assim, era possível detalhar e analisar a vigilância operada pelos policiais no dia-a-dia que, baseada no saber policial, distinguia os lugares mais pacificados dos lugares mais
perigosos e seus respectivos moradores. O último
grupo, no entanto, era vigiado de maneira mais intensa pelo trânsito diário da viatura. O registro e análise das ocorrências policiais observadas diretamente
complementava a compreensão do processo. Durante
o trabalho de campo, foram observados o atendimento a solicitações diversas: problemas com vizinhos barulhentos, ameaça e tentativa de homicídio, tráfico de
drogas, violência doméstica, “brigas de vizinhos” etc.
A chave de análise para esses processos é entendê-los enquanto ligados a esquemas de saber-poder policial. O saber-poder policial está pensado
28 Para os policiais, os pontos críticos da área, são os pontos de vendas de drogas
ou pontos de encontro entre delinquentes do bairro para “marcar delitos”.

Cidades em ação | 171

aqui enquanto incorporação de técnicas, conhecimentos, disciplinas e discursos constituídos na profissão combinadas com as experiências cotidianas
do trabalho de patrulhamento dos bairros. Esses
esquemas estão implicados nas formas de agir dos
policiais na gestão dos conflitos e da criminalidade
no interior da área de operações. De outra forma, o
que os policiais aprendem nas ruas, ao realizarem
a patrulha e atenderem as ocorrências, entre outras
coisas, interfere diretamente na forma como o poder
policial se exerce no cotidiano, traçando percursos,
intensificando patrulhamento em determinados locais, agindo de forma mais truculenta ou mais comedida. Assim, pode-se conduzir uma discussão
centrada no funcionamento combinado entre saber
e poder policial nesses contextos.

OS CHAMADOS DA POPULAÇÃO PARA A
POLÍCIA: A POLÍTICA DE APROXIMAÇÃO
E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO POLICIAL
DO CRIME E DOS CONFLITOS NA ÁREA
DE OPERAÇÕES
A chegada da polícia da boa vizinhança trouxe
consigo novas possibilidades de comunicação com
os moradores dos bairros. Além do telefone móvel
da viatura, repassado aos moradores durante as visitas comunitárias, o trânsito diário da viatura por
sua área de operações tornou a presença da polícia
cotidiana para os moradores. O programa ronda
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do quarteirão tinha como uma de suas propostas
assumir o papel de polícia mediadora de conflitos
no interior dos bairros. Tal proposta defendia que
a mediação seria uma das formas de prevenção da
violência. Para tanto, os policiais do programa desde sua formação tinham disciplinas voltadas para a
capacidade de persuasão e de mediação de conflitos.
O Ronda do Quarteirão, com o passar do tempo, desde sua implantação em 2008, ganhou contornos especiais no cenário urbano da cidade de
Juazeiro do Norte, Ceará. Desde então, o programa
passou a ser mais acionado que os demais segmentos da polícia militar local. Além disso, o efeito de
presença e a abordagem da política do programa de
policiamento, segundo relato dos próprios policiais
militares, refletiu em novas demandas para atuação
da polícia nesses territórios que antes eram poucas ou não comunicadas à polícia local29. Os “policiais da boa vizinhança”, no contexto da pesquisa,
estiveram constantemente atuando em ocorrências
policiais oriundas da ampliação da quantidade de
solicitações da população. A presença da polícia no
interior dos bairros gerou novos significados e interpretações para a população. A circulação da viatura
e a ampliação das formas de comunicação ligadas a
essa presença propiciou o aumento na quantidade e
conteúdo das denunciações ocorridas.
29 Segundo relato de policiais militares, uma dessas novas demandas seriam
as “brigas de vizinho”, como expressada no jargão policial.

Cidades em ação | 173

No caso específico da área de operações em
tela, a maneira como a polícia é acionada se dava de
forma variada. Esse fato se sustenta na fala de um
dos policiais com mais experiência no local: “aqui
as pessoas chamam a polícia para tudo... coisas que
você nem imagina...” (Fala do Policial Leandro registrada em nota de campo, em 21 de Junho de 2011)30.
O Ronda do Quarteirão tornou-se, naquele
contexto, o programa de segurança pública que mais
atuava na gestão dos conflitos e da criminalidade no
interior dos bairros, afastando-se de sua proposta
de caráter mais preventivo e comunitário, embora
tenha mantido a política de aproximação com a população e suas estratégias de mediação de conflitos.
As situações denunciadas para a polícia militar não
passaram a existir com a implantação do programa
do Ronda do Quarteirão.
Casos de violência doméstica, vias de fato,
brigas de vizinhos etc. ocorriam antes dos policiais
da boa vizinhança estarem nas ruas. Tudo se passa como se essas relações se construíssem como interesses regulados por normas sociais específicas
pertinentes ao universo das próprias relações entre
polícia e população. Não se trata de uma visão utilitarista do laço social construído entre a polícia e
suas clientelas, mas sim, de um tipo de investimento
30 As ocorrências segundo um dos policiais da RD da área, comportam violência doméstica, vias de fato, vizinhos barulhentos até um chamado para
decidir, durante um jogo de futebol amador, se foi gol ou não.
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social em certos objetivos (segurança, proteção, regulação, legitimidade, confiança, reconhecimento,
etc.). Nesse sentido, mesmo o ato que se reivindica
mais desinteressado, no sentido utilitário da expressão, poderá ser recompensado. Assim, policiais e moradores, polícia e população, estabelecem relações
no interior de dado território na lógica da produção
da segurança pública. Desse modo, essas operações
policiais e relações sociais são em grande parte mediadas por interesses implícitos e explícitos aos jogos
de poder travados entre estes agentes sociais31.
Antes mesmo de iniciar a discussão, gostaria
de pontuar que o uso da categoria analítica “denúncia” se refere às informações repassadas à polícia
pelos moradores no interior da área de operações.
Essas informações podem ou não se converter em
ocorrências policiais. Essa compreensão servirá de
elemento de interpretação e análise acerca dessas
relações tendo por base o contexto dos chamados
realizados pela população e atendidos pela polícia.
As denúncias no interior da área de operações
podem tratar tanto de práticas criminosas, como
tráfico de entorpecentes, assaltos, ameaças, violência doméstica etc. quanto de questões conflituosas,
como, por exemplo, vizinhos barulhentos, agressões
verbais, difamação, cobrança de dívidas etc. Tais situações, ao se tornarem apelos por intervenção poli31 Cf. BOURDIEU, 1996.
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cial, seja por intermédio do CIOPS (Centro Integrado
de Operações de Segurança), seja diretamente por
telefone móvel da viatura ou falando diretamente
com os policiais na viatura, podem se tornar ocorrências policiais.
Uma das estratégias adotadas na política do
programa era encorajar os moradores no interior da
área de operações a relatarem os problemas cotidianos que poderiam receber intervenção policial. Uma
expressão desse tipo de política era a própria realização da visita comunitária. Usualmente, ao conversarem com os policiais, os moradores se queixavam
dos problemas do bairro, como a criminalidade e os
conflitos de vizinhança requisitando, por exemplo,
maior presença da viatura ou o telefone pessoal dos
policiais. Numa situação específica, ao visitarem um
pequeno mercantil no interior do Bairro X que serviu água aos policiais, Simone, 32 anos, moradora
proprietária do estabelecimento queixou-se de estar
preocupada com ausência da viatura no local. Ela
queixava-se insistentemente da insegurança oriunda dos riscos de um possível assalto a seu estabelecimento, enfatizando horários e atribuindo suspeitas
a certos moradores associados ao status de praticante de assaltos (Extraído do diário de campo, registro
em 20 de outubro de 2010). As visitas comunitárias
eram oportunidades para os policiais promoverem
a aproximação com as populações locais. Contudo,
as visitas não eram aleatórias. Os policiais não reali-
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zavam as visitas em toda a vizinhança, tratava-se de
um processo seletivo, uma vez que seria impossível
visitar toda a população da área individualmente. A
vinculação que a visita pode produzir, além de critérios de seleção criados pelos policiais, gera efeitos
nem sempre agradáveis para o morador visitado.
Durante conversa com um grupo de jovens
mulheres moradoras do Bairro Y sem a presença dos
policiais, uma delas, Verônica, 26 anos, confidenciou
ter recebido a visita dos policiais do Ronda do Quarteirão em sua residência. Tendo trocado contato com
os policiais, recebeu o imã com o número do telefone
móvel da viatura e repassou aos policiais o número de seu telefone celular. Passado certo tempo após
seu encontro com a polícia, a moradora contou ter
destruído o chip com o número que havia repassado
aos policiais da boa vizinhança. A justificativa dessa
ação, seria, segundo Verônica, o medo de represálias
relacionadas a ser vista como “cagueta”32. A aproximação de moradores com os policiais, em certos casos, pode atribuir-lhes o status social de delator perante os outros moradores.
Durante a atividade de patrulhamento, quando a viatura passava pelas ruas do Bairro Z, os policiais avistaram Ricardo, servente de pedreiro, 33
32 O termo “cagueta” é uma expressão comum na região nordeste associada
negativamente a figura do delator. Estar associado a condição de “cagueta”
pode, por um lado, conceder o prestígio de se tornar um informante para os
policiais, por outro lado, pode causar grave constrangimento ou expor ao
risco o morador no interior dos bairros.

Cidades em ação | 177

anos, morador conhecido dos policiais, na companhia de um pequeno grupo de cinco pessoas. Ao estacionar a viatura no local, o morador aproximou-se
rapidamente, cumprimentou os policiais e os dispensou com palavras pronunciadas de maneira rápida e
incompreensível. Após isso, a viatura se afastou e os
policiais justificaram a atitude do morador afirmando que provavelmente ele havia se sentido constrangido ao ser visto com a polícia em público.
Contudo, a repercussão negativa desse contato
social com a polícia nem sempre se aplica. Em outra
configuração, a aproximação com os policiais pode
ser o modo de realizar a demanda direta para solução de um problema. À medida que os moradores
possuam um “problema” bem delimitado que possa
ser sanado com alguma modalidade de intervenção
policial, como o vizinho barulhento, o marido agressor, o tráfico de drogas e ameaças, por exemplo, a
aproximação pode ser socialmente positiva.
Eugênia, 36 anos, proprietária de um bar, moradora do Bairro Y, após iniciarmos uma conversa
sobre suas percepções acerca do Ronda do Quarteirão, apresenta a dinâmica dos conflitos e da criminalidade no bairro como um fator explicativo para
realização de uma denúncia à polícia:
Eu mesmo, se eu ver, eu acho que tenho
coragem de ligar pro Ronda. Eu tenho
os contatos deles aqui, e minha amiga
tem o de um deles [...] Porque, graças
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a Deus, aqui no nosso trecho, aqui não
tem boca de fumo, mas ali para cima é
muita boca e eu estou é fora! Não passo
nem no trecho, se eu ver eu ligo (Eugênia, 36 anos, moradora do Bairro Y,
registrada em 19 de Agosto de 2011).

A fala da moradora ilustra que a “coragem”
para a realização de apelo se manifesta quando o
“problema” delimitado por ela como caso de polícia,
de alguma maneira gera consequência direta para
ela própria ou sua vizinhança, como fica claro em sua
ênfase sobre a ocorrência da prática criminosa estar
mais ou menos próxima do seu “trecho”. Em sua fala,
a moradora se reporta a locais que são pontos de vendas de drogas ilícitas. Os quadros de motivos possíveis narrados para ação e omissão de Eugênia levam
em consideração certas representações morais sobre
o tipo de crime e o local onde ocorre, justificando assim, sua tolerância ou sua denunciação.
Na constituição de laços sociais entre polícia
e população, há processos interessados em estabelecer “os olhos e os ouvidos da polícia no interior dos
bairros”33. A condição da aproximação com o público, constituída pela área de operações, revela a política da polícia de tornar os moradores um elemento
ativo na gestão das informações sobre o território e,
portanto, da própria gestão da criminalidade e dos
conflitos na área. Tal condição passa a ser direta33 BAYLE; SKOLNICK, 2002 p. 19.
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mente afetada pela presença da polícia e suas estratégias de aproximação e comunicação.
Ainda que esse contexto de comunicação em
que as denúncias à polícia ocorrem esteja estritamente
relacionado à noção de suspeita e das práticas criminosas propriamente ditas, não se trata de uma dimensão
unívoca. Há outros pontos de inflexão nas experiências cotidianas dos policiais que ilustram como esses
processos podem ampliar e intensificar o papel da polícia no interior dos bairros no plano cotidiano.
Em situação de atendimento a um desses chamados da população, o Ronda do Quarteirão foi acionado por uma moradora que denunciou uma residência próxima a sua vizinhança, afirmando que o
local em questão era um ponto de venda de drogas
ilícitas. Segundo os policiais, ao chegarem ao local
indicado e adentrarem a residência descobriu-se
que não se tratava de um ponto de venda de drogas,
mas sim da casa da nora da autora do chamado. No
atendimento da ocorrência, os policiais da boa vizinhança constataram que a denúncia tinha como intuito causar constrangimento à moradora em razão
do péssimo relacionamento familiar entre sogra e
nora. Esse caso em especial revela como os usos sociais da polícia podem gerar máculas na reputação
social dos moradores em suas vizinhanças e bairros. Destaca-se o papel da polícia na gestão desses
conflitos, atuando não só na resolução de conflitos
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pré-existentes, mas em processos de inauguração e
manutenção dos conflitos no interior dos bairros.
Em outro caso observado diretamente, os policiais foram acionados para arbitrar um jogo de futebol amador no Bairro Z. O conflito, iniciado a partir
de uma jogada polêmica no decorrer do jogo, havia
exaltado os ânimos e o confronto generalizado corpo a corpo estava prestes a ocorrer. Ao engrandecer
de complexidade, o conflito da prática esportiva poderia chegar às “vias de fatos”, como é nomeada a
luta corporal no jargão policial, gerando lesões corporais ou até mesmo a possibilidade de homicídio.
Após o envolvimento da polícia com a ocorrência, os
policiais se tornam responsáveis pelo desfecho da
situação. O conflito iniciou-se após o questionamento entre as equipes de um gol duvidoso em jogada
anterior, assim, a mediação praticada pelo Policial
Militar, o Soldado Joaquim, foi momentaneamente
assumir as rédeas do jogo, tal qual fosse um árbitro
de futebol. Ele sugeriu a cobrança de uma “penalidade máxima”34. A cobrança foi para fora e o jogo prosseguiu normalmente. Os jogadores agradeceram aos
policiais e a ocorrência foi solucionada. Esse caso
específico explicita como a presença da polícia e a
execução de procedimentos adequados de mediação
podem atenuar o quadro de conflito.
34 Na regra do futebol, a penalidade máxima é a punição mais grave, quando
o jogador é vítima de falta no espaço da pequena área. Na penalidade, o
jogador realiza o chute da distância indicada, tendo apenas diante de si o
goleiro e a trave.
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Ao atuarem em sua área de operações, os policiais definem prioridades de ação e proteção com
base em critérios alicerçados na experiência policial
do cotidiano. Em outras palavras, a prática policial é
desempenhada por meio de um saber-poder policial
que se aplica nas ruas. A seguir, veremos como as
relações de poder, desenhadas no interior da área
de operações, são articuladas às estigmatizações de
relações sociais convertidas em espaços físicos. O
exercício do poder policial se articula diretamente
à classificação dos moradores e dos lugares a que
pertencem, de acordo com o saber policial, estigmatizando lugares e moradores perigosos, por um lado,
classificando os “cidadãos de bem”, por outro. Essa
configuração estabelece formas seletivas de atuação
e proteção, bem como estratégias de disciplinamento e vigilância, permeando as agências dos policiais
militares da boa vizinhança no interior dos bairros.

MORALIDADES, ESTIGMAS E
SELETIVIDADE NAS RELAÇÕES DE
PODER ENTRE POLÍCIA E POPULAÇÃO
O acompanhamento das atividades do patrulhamento permitiu observar que o Ronda do Quarteirão não distribuía aleatoriamente a presença da
viatura na área de operações. Conforme conheceram
a área, os policiais sistematizaram a regularidade
dos tipos de demanda no território, definindo critérios de aproximação com a população, classificando
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lugares mais “perigosos” e mais “pacificados”. Ao
classificarem esses lugares, a atuação policial constrói maneiras seletivas de proteção, intensificando
o patrulhamento em determinadas localidades dos
bairros tidas como mais críticas.
Os lugares que constituem a área de operações
são classificados conforme se constitui a aplicação
do saber policial nas ruas. Durante o patrulhamento,
a recorrência de flagrantes durante abordagens policiais a suspeitos e as denúncias de moradores, fazem desencadear formas seletivas de atuar e proteger por parte dos policiais. A respeito disso, pode ser
citado o patrulhamento mais intenso realizado no
Bairro Y durante o turno da noite. A viatura passou
a maior parte do tempo em determinados lugares do
bairro, sobre as orientações do policial Fábio, o mais
experiente (que atuava no mesmo território desde o
início da atuação do programa na cidade em 2008).
Segundo Fábio, a presença da viatura tinha por objetivo prevenir crimes. Conforme a viatura passava
pelas ruas do bairro, rapidamente os policiais apontavam supostos “vagabundos”, “traficantes”, “bocas-de-fumo”, supostamente conhecidos pelos policiais.
O translado da viatura vigiava os moradores
que respondiam olhando de maneira desconfiada a
sua passagem. O poder policial se exercia na vigilância operada durante o deslocamento do veículo. Toda
essa vigilância, operada pelos policiais no desloca-
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mento da viatura nas zonas críticas da área sugere
uma política de disciplinamento do espaço, aplicando
estratégias de presença para reforçarem uma relação de domínio naquele território. Todavia, o poder
deve ser pensado do ponto de vista relacional, ou seja,
como uma “multiplicidade de correlações de forças
imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização” construindo, dessa maneira
o “o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte”; essas correlações de força, presentes nas relações de polícia e
população, resultam em “[...]cadeias ou sistemas ou
ao contrário, as defasagens e contradições”35. Desse
modo, as práticas da polícia na gestão desses territórios enquanto relações de poder devem ser problematizadas a partir de suas estratégias e caminhos para
sua institucionalização ou seu enfraquecimento, uma
vez que o termômetro de qualquer tipo de estratégia
de policiamento é a legitimidade de atuação da instituição policial diante de suas clientelas.
Compreender as relações de polícia e população a partir dessa inspiração foucaultiana, permite
adentrar os esquemas de sujeição e disciplinamento
em que estão envolvidos policiais e moradores no
jogo cotidiano das ações dos policiais em sua área de
operações. Veja-se, por exemplo, os esquemas de vigilância operados cotidianamente que têm como alvo
as populações que habitam os lugares considerados
35 FOUCAULT, 1993, pp. 88-89.
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perigosos. O exercício do poder policial nesse contexto tem se deparado com o desafio da gestão de uma
“violência difusa”36, situação em que se torna cada vez
mais difícil prever a forma, o algoz e as vítimas de casos de violência. Essa configuração difusa da violência, conforme observa Tavares37, permite questionar
que estas relações não se desvinculam do possível uso
excessivo de poder praticado pelos próprios policiais
militares no exercício do seu mandato cotidiano38.
A regularidade de presença do programa Ronda do Quarteirão nas ruas por onde passava a viatura
na área tornou-se um importante dado da pesquisa.
Os motivos mencionados pelas equipes de policiais
levavam a rotinização de certos percursos e procedimentos. Dois aspectos podem ser citados para analisarmos as relações específicas que regulam e polarizam o percurso dos policiais: o primeiro aspecto
é a sistematização da incidência, regularidade e intensidade de ocorrências policiais e sua distribuição
no território; o segundo aspecto é a constituição de
laços sociais pelos policiais do programa com moradores da área de operações, isso inclui as visitas a
moradores simpatizantes da instituição policial ou
associados a condição de informantes confiáveis.
36 BARREIRA, 2008.
37 TAVARES, 2010.
38 Vale-se ressaltar que está sendo levado em consideração aqui a dimensão
da violência simbólica que a própria ação e omissão da polícia fabrica cotidianamente, reproduzindo lógicas de segregação espacial e reforçando
distâncias sociais entre polícia e sociedade.
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Um dado observado é que a intensificação
do patrulhamento nas “zonas críticas” da área correspondia inversamente ao grau de visitas comunitárias realizadas pelos policiais nesses locais. Nas
“zonas críticas”, as representações acerca da criminalidade associada às pessoas e ao local, fazia com
que esses moradores fossem evitados pelos policiais
para a apresentação e troca de contatos. Isso reforçava desconfianças recíprocas e confrontava a própria política de proximidade do programa de policiamento39. Com isso, o exercício do poder policial se
manifestava de forma ambivalente, a polícia estava
mais presente onde menos se realizam estratégias
de aproximação para prevenção da violência e mediação de conflitos. Essa configuração resultava no
cenário de interação seletiva nesse escopo de relações desenhado sob o terreno das relações de poder
de polícia e população.
O saber-poder policial cotidiano impedia a
aproximação social com certos moradores, estigmatizando pessoas distribuídas no território como
potencialmente criminosas e desconfiáveis. Mais do
que classificarem espaços como perigosos com base
em representações sociais, os policiais classificam
39 As relações de confiança dependem do modo como os laços sociais são
constituídos. Segundo Bauman, o contraponto do laço social baseado em
confiança é aquele baseado no medo e na insegurança. Em sua análise, o
autor observa que o tipo de laço social que tem como característica a busca
por segurança e confiança tem gerado, eventualmente, problemas complexos de segregação, isolamento e medo generalizado. A alternância desse
processo tem sido uma marca da postura dos estados modernos diante da
busca laboriosa de garantir proteção e segurança (BAUMAN, 2005).
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também os moradores que mantêm residência nesses lugares. Se, por um lado, a presença da viatura
busca prevenir crimes, por outro, evita os moradores como potenciais “parceiros da segurança” para
troca de contatos. A matriz de práticas dos policiais
do programa tinha em sua estrutura um mapa moral usado para separar o “cidadão” do “vagabundo”,
conforme expressão do jargão policial. No entanto,
essa visão simplista não constituía uma fonte confiável para lidar com esses territórios estigmatizados e
sua diversidade.
Durante a pesquisa, existiam informantes dos
policiais residentes nessas localidades. O contato, no
entanto, se dava em condições especiais. Segundo os
policiais, alguns moradores que residiam nas “zonas
críticas”, ao se deslocarem diariamente pela área, se
encontravam com os policiais em locais afastados da
sua residência para repassar discretamente informações consideradas importantes pelos policiais.
A presença dos policiais nessas zonas propicia maior contato entre policiais e moradores, pois
a polícia é constantemente acionada e realiza abordagens policiais de maneira bastante intensa. No entanto, a qualidade do contato está prejudicada pelas
desconfianças recíprocas alimentadas pelo próprio
modelo de gestão do território no exercício do poder
policial. A seguir, detalha-se uma pequena descrição
desse contexto de atendimento a ocorrências nessas
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localidades. Durante o turno da tarde do dia 11 de
outubro de 2011, o atendimento a três ocorrências
policiais consecutivas em curto espaço de tempo foi
observado diretamente.
Primeiro, ocorreu um tiroteio nas proximidades de uma das principais avenidas do Bairro Y. No
mesmo dia, ocorreram casos de ameaça de violência
doméstica e problemas com vizinhos barulhentos.
Com exceção do caso de violência doméstica, as informações sobre as ocorrências chegaram aos policiais
da boa vizinhança por intermédio do rádio da CIOPS.
Assim que se iniciou o turno da tarde, às
14h00min, a equipe de policiais recebeu um alerta
via computador de bordo oriundo do CIOPS informando um endereço no interior do Bairro Y com a
seguinte mensagem “recebemos denúncias de que
há um aparelho de som ligado em nível abusivo nesse local”. Esse tipo de ocorrência é classificado no
jargão policial como “desordem” ou “perturbação”.
Assim, após confirmar o recebimento, os policiais se
deslocaram até o local indicado, com alguma dificuldade. A maior parte das ruas naquelas proximidades estavam sem placas de identificação. Segundo os
policiais, essa era uma estratégia de criminosos para
confundir e adiar a resposta da polícia a uma denúncia. Assim, os policiais recorriam a estacionar a viatura e perguntar a outros moradores como chegar até
o local. Ao chegar ao local indicado, não foi identifi-
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cado nenhum tipo de barulho ou indício de aparelho
de som. O policial Anderson mencionou que poderia ter acontecido de o proprietário do aparelho de
som ter sido avisado ou percebido a aproximação da
polícia e ter desligado o aparelho, ou o que ele achava mais provável que alguém tivesse realizado uma
falsa comunicação, o que se conhece popularmente
como o “trote”. O trote poderia ser despretensioso,
ou com a intenção de criar uma “cortina de fumaça”,
deslocar a viatura e os policiais para um lugar, enquanto algum tipo de atividade criminosa é executado em outro local. Segundos após o encerramento
do atendimento, chegou nova mensagem da central
de informações, dessa vez, descrevia uma ocorrência mais complexa em região fronteiriça com outra
área de operações da cidade. A denúncia narrava
que um homem conhecido pelo codinome “Bituca”,
descamisado e se deslocando de bicicleta, efetuara
disparos de arma de fogo contra duas mulheres, em
tentativa de homicídio. Conforme a viatura se aproximou do local indicado, havia cerca de sete pessoas
na calçada. Sem descer da viatura, um dos policiais
perguntou o que havia ocorrido. Como resposta uma
das moradoras disse que há poucos instantes havia
ocorrido um tiroteio, mas que não sabia para que direção fora a pessoa que efetuara os disparos. Essa
moradora orientou os policiais, “perguntem ali mais
para baixo...”, indicando com o dedo a continuidade
da rua. Ao seguir na direção da avenida 01, os po-
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liciais desembarcaram da viatura e tentaram conversar com outros moradores sentados na calçada
sobre os disparos de arma de fogo. Todos que foram
interpelados mostraram-se reticentes e se esquivaram em informar mais características ou direções
para onde o suspeito fora, o que irritou a equipe de
policiais. Os policiais se afastaram do local e circularam nas proximidades em busca do suspeito, conforme a viatura se afastou, um deles comentou: “eita
povo amundiçado da porra, tem um tiroteio e fica
todo mundo é na calçada...”40 (Nota de campo em 11
de outubro de 2011). Ainda naquele dia, ocorrências
de violência doméstica e ameaça foram atendidas.
O Bairro Y é tido como o mais “problemático”
pelos agentes de segurança da área. Por ser o local
onde a viatura passa mais tempo, é onde há maior nível de interação entre polícia e população. Isso não
quer dizer que a presença da polícia constitua excelente relacionamento com os moradores do bairro. Independentemente do grau maior ou menor de casos
conflituosos entre policiais e moradores, a intensidade de interação propiciada pela presença da viatura
tanto pelo seu trajeto diário, como pelo atendimento
40 O termo “amundiçado” é constantemente empregado pelos policiais aos moradores do Bairro Y. Segundo relatos de policiais, ao acionarem a sirene da
viatura, certos moradores ao invés de se sentirem alertados e evitarem se aproximar, como desejam os policiais, acabam saindo de suas residências e observam de perto a situação. Ao se tornarem espectadores da ocorrência policial
ou do caso de violência, como na situação narrada, os moradores podem ser
classificados como “mundiça”, sendo que esse status pode ser mais ou menos
duradouro. Esse tipo de classificação também está relacionado à tendência
que os policiais têm em evitar a aproximação social com esses moradores.
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de ocorrências, não está dissociada de um caráter seletivo de se aproximar ou evitar alguns moradores.
A gestão policial das informações oriundas da
população e da inteligência policial indicam lugares
por onde a viatura deve se deslocar de maneira mais
regular. Nesse sentido, a regularidade de denúncias
e ocorrências policiais orientam as ações policiais,
sobretudo aquelas relativas à construção da suspeita, na elaboração de perfis de potenciais suspeitos
e dos lugares que podem localizá-lo. Dessa forma,
lugares onde reincidem modalidades de ocorrência
policial, como no caso do tráfico de drogas ilícitas,
por exemplo, são classificados de acordo com as
ocorrências cristalizadas no espaço físico onde incidiram. A constituição de uma “zona crítica” é resultado deste processo41.
Isto pode ser verificado em trechos da área de
operações indicados pelos policiais de acordo com
ocorrências que lá incidiram a partir de sua experiência. Nesse sentido, algumas das ruas do Bairro X
eram apresentadas pelos policiais como locais onde
ocorriam muitos assaltos. No Bairro Z, um local de
moradia existente a partir de um projeto de habi41 O espaço físico é também um espaço social, ou seja, um espaço de relações sociais baseado em formas de classificação e distinção social. A leitura
possível desse processo é a geração de “efeitos de lugar” (Cf. BOURDIEU,
2003) como premissa e como resultado do exercício do poder policial. Desse
modo, “O espaço físico é definido pela exterioridade mútua das partes, o
espaço social é definido pela exclusão mútua (ou a distinção) das posições
que o constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais”
(BOURDIEU, 2003, p. 160).
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tação municipal da década de 1990 é associado ao
tráfico de drogas ilícitas. No Bairro Y, determinadas
ruas pareciam, na percepção dos policiais, espaços
de “violência doméstica”, entre muitas outras associações presentes nas percepções e práticas discursivas de policiais militares sobre esses locais.
Essas representações podem ter respaldo estatístico ou se tornarem discursos oficiais gerando uma
cristalização dessas classificações no saber policial.
Os policiais codificam o espaço social no espaço físico, ligando determinadas localidades a ocorrências
policiais de maneira naturalizada. As ocorrências policiais podem também ser oriundas de relações conflituosas entre vizinhos ou problemas de natureza
diversa à questão criminal propriamente dita. Tudo
se passa como se essas classificações fossem incorporadas no curso do exercício do mandato policial cotidiano. A classificação do espaço social convertido
em espaço físico não está dissociada de processos de
estigmatização social e das relações de poder que se
desenham com a presença da polícia, relacionadas à
manutenção da ordem e o controle da violência.
O estigma designa uma forma de relação especial entre o atributo e o estereótipo. O estigma traz
como consequência a produção da identidade deteriorada, na relação com o sujeito estigmatizado, este
é percebido enquanto desviado da condição de normalidade sobre a atribuição de uma qualidade mo-
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ral negativa que lhe pesa42. Os moradores que residem em locais classificados como zonas críticas são
percebidos pelos policiais como potencialmente perigosos. As classificações produzem a identidade de
morador perigoso que se estende por determinados
lugares da área de operações em oposição à figura
moral do “cidadão de bem” e dos terrenos considerados “pacificados” pela polícia.
A constituição desse processo de zoneamento
tem como justificativa a função técnica de prevenção
do crime em determinados locais da área de operações. O efeito inesperado desse processo é a nomeação informal de equipamentos públicos como ocorre por exemplo com a “pracinha dos vagabundos”43
na gestão informal desses espaços pelos policiais. A
associação desses espaços com supostos desvios criminais ou morais dos seus usuários ou moradores é
em si problemática para construir a aproximação da
polícia no território. Outro caso que pode ser destacado é a chamada de “Rua do Tráfico”, apontada pelos
policiais da boa vizinhança como o local mais problemático do Bairro Y. Além das dificuldades de relacionamento com alguns moradores da rua, o local é
percebido pelos policiais como local de aglomeração
42 Cf. GOFFMAN, 1985.
43 No histórico da área narrado pelos policiais, essa praça, situada ao Bairro
Y, é local de aglomeração de assaltantes, “aviõezinhos” do tráfico e homicidas, marcado também pela presença de “gangues” locais. Segundo eles,
a constatação desse cenário deu-se em virtude do número de denúncias e
flagrantes realizados no local.
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de pontos vendas de drogas ilícitas. O mesmo ocorre
com outros locais da área associados a essas características, embora de maneira menos intensa. Essas representações têm potencializado a existência de conflitos nas formas de relacionamento entre policiais e
moradores na extensão da área de operações.
O Bairro Y é o que comporta a maior parte das
“zonas críticas” na área de operações. Para os policiais, a hostilidade e desconfiança contra a polícia
tem a ver com as afinidades, parentescos e laços sociais entre as pessoas que moram nesses locais com
criminosos, presidiários e ex-presidiários que foram
alvos de operações policiais no território. Para os moradores, a sensação de uma polícia que não está aberta ao diálogo e aproximação na mesma intensidade
que emprega energia para exercício da vigilância e
controle gera desconforto e impede a construção de
laços de confiança. Essa forma seletiva de proteção e
atuação dos policiais amplia as possibilidades de clima hostil e de desconfiança contra a polícia.
Assim, a presença da polícia da boa vizinhança
sobre a justificativa de proteger e garantir a segurança, passa a estigmatizar essas zonas do território. Ao
passo que o local é “protegido” pela presença da viatura, o lugar e seus moradores passam a ser evitados
devido à aproximação com a polícia. Na percepção
dos policiais, ao buscar a construção de proximidade com os moradores de uma área de operações, po-
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de-se incorrer no risco de se aproximar daqueles a
quem deveriam punir sendo, portanto, recomendável
manter certa objetividade e distanciamento. Nessa lógica, os policiais entendem que devem se aproximar
daqueles a que devem proteger, ou seja, dos considerados “cidadãos de bem” e, ao contrário, devem evitar
aqueles a quem devem vigiar, disciplinar e punir: os
considerados “criminosos em potencial” e seus “simpatizantes”44. Por meio da constituição da “zona crítica” há uma combinação provisória e dinâmica de relações sociais que envolvem os policiais e moradores.
Como ponto de inflexão das representações
policiais acerca do território, pode ser citado o caso
da “favela dos trabalhadores”, situada no Bairro Y.
Inicialmente pensada como local perigoso, com o
passar do tempo passou a ser vista, segundo palavras dos policiais, como “um local de gente trabalhadora”, possuindo uma quantidade significativa
de moradores homens com faixa etária variada que
atuavam informalmente na construção civil, como
pedreiro ou servente de obras, atuando no próprio
bairro e em outras regiões da cidade.
Segundo relato do Policial Fagner, um dos mais
experientes no patrulhamento do local, uma operação contra o tráfico de drogas no Bairro Z criou um
44 Nesse processo, ao lidar no cotidiano com os moradores, existiam maneiras
seletivas de escolher os locais onde ocorreriam as “visitas comunitárias”. As
visitas comunitárias que presenciei, estando na viatura, jamais incidiram
nas zonas críticas. Nestes locais, a viatura se faz presente não para a troca
de contatos, mas para vigiar os lugares e moradores.
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clima hostil contra os policiais do programa em outra parte da área. Até então a “favela de alta tensão”
gozava de uma boa relação com os policiais da boa
vizinhança. No entanto, o quadro se modificou após
a prisão de três moradores no local flagrados com
quantidade significativa de drogas ilícitas enterrada
nas suas propriedades. A partir desse caso, a relação
se desgastou e as desconfianças e hostilidades recíprocas foram alimentadas. No período da pesquisa,
a população do local arremessava pedras na viatura
quando os policiais da boa vizinhança passavam. Em
contrapartida, os moradores do local, como é o caso
de Terezinha, 40 anos, acusam os policiais de só irem
até o local por conta da pobreza do lugar e de agirem
com truculência e desrespeito sem necessidade: “eles
chegam gritando, mandando os meninos irem para
a parede, dando tapas, não precisa disso não, meu filho...” (Nota de campo em 23 de agosto de 2011).
Os conflitos desencadeados sob essa configuração de relações humanas de interdependência45 que é
a área de operações da polícia geram formas de ruptura e formas de coesão social, tornando-se elementos
fundamentais para a compreensão da possibilidade
de constituição dos laços sociais entre polícia e população. Trata-se de uma situação ambivalente.
Durante a realização da pesquisa, havia um feedback positivo em relação aos efeitos da presença da
45 Cf. ELIAS, 2000.
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polícia, sobretudo a avaliação da resposta policial aos
apelos da população. Jaqueline, 24 anos, moradora do
Bairro Y, por exemplo, relatou que “o ronda melhorou muito o bairro, agora a gente liga para polícia e a
polícia vem ao local... passa mais segurança a gente
ver a viatura vindo resolver os problemas da gente
e passar o carro na rua da nossa casa, antes não tinha isso não...” (Fala da moradora Jaqueline em 2 de
Junho de 2011). Essa mesma configuração revela dimensões específicas das relações de poder oriundas
do controle social produzido pela presença da polícia.
Naqueles contextos observados, o mandato policial
cotidiano era uma maneira de produzir discursos e
práticas sobre a população enfatizando a docilidade e
a utilidade46 da população diante do serviço policial,
para utilizar uma expressão foucaultiana.
Essas configurações descritas são provisórias,
pois as dinâmicas dos laços sociais entre polícia e
população que selecionam alvos para abordagem
policial, ou preferências morais por possíveis informantes, podem sofrer mudanças. Por outro lado, a
própria definição da “zona crítica”, enquanto tipo de
cristalização do espaço social no espaço físico, pode
46 Michel Foucault pensa esse processo enquanto estratégia de disciplinamento para gerar corpos dóceis para a política e úteis economicamente no contexto do surgimento das instituições modernas, com especial atenção para a
prisão moderna (FOUCAULT, 1987). Há um paralelo que pode ser feito com
outra tecnologia disciplinar tratada pelo autor que é complementar a disciplina, a biopolítica. Essa última diz respeito as maneiras de “fazer viver” e
“deixar morrer”, ou seja, o problema da vida como objeto de escrutínio na
gestão da população (FOUCAULT, 2005). As relações de poder travadas na
produção social da segurança das pessoas, envolvem ambas tecnologias.
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“migrar” de um lugar para o outro. As interdependências entre polícia e população estão para além da
garantia ou ampliação do “sentimento de segurança”, podendo ser enxergadas na dinâmica de suas
interações e na constituição dos seus laços sociais,
tanto aquelas que constituem a sociabilidade e solidariedade, quanto a desconfiança e a estigmatização. Esses laços devem ser analisados considerando
a estrutura das relações de poder e dominação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do detalhamento e análise dos materiais de pesquisa, o presente artigo abre novas possibilidades de investigação acerca das práticas policiais. A abordagem apresentada aqui não se limita
apenas a contrapor práticas do passado autoritário à
possibilidade futura de democratização da instituição
policial. O horizonte da pesquisa foi construído pela
observação das rotinas do atendimento policial às demandas da população em contextos de tentativas de
aproximação entre a polícia ostensiva e seu público.
Os chamados da população constituem uma
dimensão fundamental do cotidiano policial no contexto das atividades de patrulhamento. Esses apelos
colocam em ação os policiais e revelam a tessitura
das relações de poder entre polícia e população. A
ênfase analítica nas atividades da polícia do presente, ou seja, o tipo de policiamento que combina
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elementos e habilidades tradicionais da polícia com
técnicas e conceitos de estilos comunitários de patrulhamento e aproximação com as clientelas, permite problematizar os limites e possibilidades de
tentativas de resgate da credibilidade da instituição
policial perante a sociedade. Trata-se de um exame
sobre os impactos desse tipo de iniciativa na gestão
dos conflitos e da criminalidade em territórios que
estão e estiveram esquecidos por políticas sociais e
um melhor planejamento para garantir o direito à
segurança dessas populações.
A descrição e análise do cotidiano das relações
de polícia e população, tendo como lócus uma pequena área de operações, permitiu vislumbrar questões
mais abrangentes sobre as práticas da polícia. Esse
universo cotidiano é muitas vezes esquecido pela
produção de juízos valorativos ou a redução dessa
complexidade a simplificações jurídicas sem a devida exploração desse universo de relações sociais.
Essas relações envolvem a gestão das práticas ilícitas da população, dos seus conflitos, potencializando
tipos diferentes de interação social entre policiais e
moradores. Nesse sentido, seus elementos constitutivos são esquemas de dominação e poder.
O efeito da estigmatização do território no
exercício do poder policial está relacionado às dinâmicas de relacionamento no interior dos bairros.
A política de aproximação da polícia com a popula-
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ção é capturada por processos de seleção moral que
reproduzem formas de segregação espacial e distâncias entre a polícia e seu público. Assim, determinadas clientelas são definidas como confiáveis e
a construção de laços sociais com elas é desejável e
necessária, enquanto outras clientelas são assimiladas como maculadas e evitadas para o contato social
da polícia e seus agentes.
A exploração dessa ambivalência permite
uma compreensão mais fundamentada desse tipo de
experiência envolvendo estratégias de aproximação
entre polícia e população.

REFERÊNCIAS
BARREIRA, César. Em nome da lei e da ordem: a propósito da política de segurança pública. São Paulo
em Perspectiva, [s.l.], v. 18, n. 1, p.77-86, mar. 2004.
BARREIRA, César. Cotidiano Despedaçado: Cenas
de uma violência difusa. São Paulo: Pontes, 2008.
BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
BAYLE, David H.; SKOLNICK, Jerome. Policiamento
Comunitário. São Paulo: Edusp, 2002.
BECKER, Howard. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Hucitec, 1994.
BENGOCHEA, Jorge Luiz Paz et al. A transição de
uma polícia de controle para uma polícia cidadã.

200 | Cidades em ação

São Paulo em Perspectiva, [s.l.], v. 18, n. 1, p.119131, mar. 2004.
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria
da ação. São Paulo: Papirus, 1996.
BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Petrópolis:
Vozes, 2003.
BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-claude; PASSERON, Jean-claude. A profissão de sociólogo: preliminares epistemológicas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
BRASIL, Maria Glaucíria Mota. As crises na segurança
pública: Mudanças e Permanências. Políticas Públicas
e Sociedade, Fortaleza - Ce, v. 6, n. 1, p.89-106, Jan. 2003.
BRASIL, Maria Glaucíria Mota.; ABREU, Domingos.
Uma experiência de integração das polícias civil e
militar: os Distritos-Modelo em Fortaleza. Sociologias, Porto Alegre , n. 8, p. 318-355, Dez. 2002.
CERQUEIRA, Carlos Nazareth. O futuro de uma ilusão: sonho de uma nova polícia – Rio de Janeiro: F.
Bastos, 2001.
ELIAS, Norbert; SCOTSON, J. L. Os Estabelecidos
e os Outsiders: sociologia das relações de poder a
partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

Cidades em ação | 201

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da
prisão. Petrópolis: Vozes, 1987.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a
vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1993.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
FREITAS, G. J. MELLO, P. D. A.; ALMEIDA, R. O. Organizações Policiais em Revista. Campinas: Pontes, 2009.
FREITAS, J.F.G. Implantação do policiamento comunitário na cidade de Juazeiro do Norte através
do programa “Ronda do Quarteirão”: possibilidade para redução dos índices de violência. Monografia, UNISUL, 2009.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.
MUNIZ, Jaqueline. A crise de identidade das polícias
militares brasileiras: dilemas e paradoxos da formação educacional. Security and Defense Studies
Review: Center for Hemisphrtic Studes. Washington,
DC, v.1 Mai, p.22-25, 2001.
PINHEIRO, A. S., Polícia comunitária e cidadã – entre velhas e novas práticas policiais. Tese (doutorado
em Sociologia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008.

202 | Cidades em ação

PINHEIRO, A. S. A Polícia corrupta e violenta: os dilemas civilizatórios nas práticas policiais. Sociedade e
Estado. Brasília, v.28, n. 2, agosto de 2013.
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Polícia e crise política: o
caso das polícias militares. In: PAOLI, Maria Célia
et al. A violência brasileira. São Paulo: Brasiliense,
1982. P. 57-91.
RATTON, J. L.; BARROS, M. Polícia, Democracia e
Sociedade. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2007.
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais de sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2006.
SIMMEL, Georg. A Metrópole e a vida mental. In: VELHO, Otávio (Org.) O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. P. 11-25.
WEBER, Max. Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 2002.
ZAVERUCHA, Jorge. Poder militar: entre o autoritarismo e a democracia. São Paulo em Perspectiva,
[s.l.], v. 15, n. 4, p.76-83, dez. 2001.

203

ENTRE O CONFLITO E A
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INTRODUÇÃO
Os povos indígenas no Brasil podem (e devem) ser pensados e pesquisados para além da sua
presença em aldeias e demais tipos de agremiações.
Sabemos que a maioria dos grupos indígenas nunca
1

Termo da língua indígena apinajé utilizado para designar os não indígenas.

2

Termo da língua indígena apinajé que essa etnia utiliza para se identificar.

3

Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Tocantins
(UFT) e mestranda em Cultura e Território (PPGCULT-UFT). Pesquisadora
do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre os Territórios Populares e suas
Representações (LaTPOR-UFT). E-mail: carinatorres123alves@gmail.com.

4

Sociólogo, doutor em Ciências Sociais (PPCIS-UERJ). Professor adjunto da
Universidade Federal do Tocantins (UFT), vinculado ao curso de licenciatura em Ciências Sociais (Campus Tocantinópolis) e ao mestrado em Gestão de
Políticas Públicas (GESPOL-UFT). Coordenador do Laboratório de Estudos e
Pesquisas sobre os Territórios Populares e suas Representações (LaTPOR-UFT). E-mail: wellingtoncs@uft.edu.br.
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viveram isolados. Mas, hoje em dia5, é cada vez mais
comum a circulação dos indígenas pelo espaço urbano das grandes, médias e pequenas cidades, fenômeno que torna cada vez mais necessária a interação entre indígenas e não indígenas. Sabemos ainda que as
interações entre esses diferentes grupos sociais quase
sempre são marcadas por conflitos: as representações sobre os povos indígenas destacam-se por uma
série de estereótipos sobre os seus membros, que vão
do “bom selvagem” ao “incivilizado”. A maioria dessas representações se constitui a partir de um estigma
(GOFFMAN, 1980), que reconhece no outro uma inferioridade intrínseca, que é objeto de pena, repulsa
e/ou medo. Essas representações – em grande parte
– são resultados de um desconhecimento dos povos
indígenas, dos seus costumes, valores e culturas.
Talvez por isso, Oliveira (1978)6, em um trabalho referencial sobre a interação entre indígenas e
não indígenas no meio urbano, tenha denominado
esses encontros de “fricção interétnica”. Como diz o
próprio autor,
5

A Constituição Federal, de 1988, é um marco na mudança da relação do estado
brasileiro com os indígenas presentes em seu território. Além do reconhecimento de que a condição do indígena não é transitória (discordando do argumento evolucionista, que pautava tal relação), reafirmou estes como cidadãos
de direito, mas de um direito que reconhece sua diversidade cultural e social,
assim como suas tradições. Para reivindicar e exercer muitos dos seus direitos
– entre outros tantos motivos -, o indígena precisa acessar o espaço urbano,
assim como os equipamentos públicos e privados que lhe são inerentes.

6

Tal trabalho de Roberto Cardoso de Oliveira retrata a realidade do povo da
etnia Terena, nas cidades de Campo Grande e Aquidauana, mostrando a
migração desse grupo para essas cidades, e analisando as transformações
sociais naquele espaço.
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O homem comum das metrópoles consente crer, numa apreciação genérica,
que o índio é bom, ingênuo, “criança
grande”, incapaz de qualquer vilania.
Mas em sua atitude paternalista, o citadino não percebe que participa de uma
das faces de uma única constelação de
estereótipos, que é engendrada pelo
desconhecimento de um tipo determinado de grupo humano; grupo que adota formas tribais de associação e é possuidor de uma cultura” rústica” quando
comparada às chamadas grandes civilizações (OLIVEIRA, 1978, p. 67).

Provocados por esse conceito de “fricção interétnica” resolvemos olhar o nosso contexto: uma
cidade com forte presença indígena e com muitas
oportunidades de encontros e interações com os
não indígenas. Apresentaremos um estudo de caso
a partir de uma observação participante no bairro
Antônio Pereira, local privilegiado para assistir as
interações entre os moradores de um bairro periférico (em que os moradores também são vítimas de
estigma) e os indígenas Apinajé. O fato que nos chamou atenção foi a presença ativa desse grupo étnico
que frequenta esse espaço da cidade. Dessa maneira,
ficamos instigados a compreender como esses dois
grupos sociais interagem.
Para discutir a questão central do artigo, que
são os processos de interação, gostaríamos de apresentar algumas informações e discussões essenciais
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para a compreensão dos problemas apontados e da
nossa perspectiva. Trazemos um breve relato histórico da cidade de Tocantinópolis, destacando fatos
relevantes de sua formação e sua relação com os indígenas. Depois, abordaremos sobre o contexto histórico e social dos povos indígenas Apinajé: língua,
aldeias, mitos (e outros traços culturais) e algumas
considerações relevantes dos principais estudiosos
dessa etnia. Enfatizamos ainda sobre as representações sociais construídas em relação aos povos indígenas, a partir do conceito de estigma de Erving
Goffman (1980). Por fim, apresentaremos as experiências da observação no campo, analisando as interações entre o povo indígena Apinajé e os moradores do Bairro Antônio Pereira.

A CIDADE DE TOCANTINÓPOLIS:
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS
A cidade de Tocantinópolis faz parte do extremo norte do estado do Tocantins, e tem uma população estimada em 23.119 pessoas (segundo dados do
IBGE-2017). Faz limite com as seguintes cidades: Porto Franco (MA), Maurilândia, Aguiarnópolis e Nazaré
(TO). Tem mais de um século de emancipação. Chamada de “Boa Vista do Tocantins” em tempos passados,
recebeu o nome de Tocantinópolis em 1943, após uma
redistribuição administrativa do estado de Goiás. A
partir de 1988, passou a fazer parte do recém criado

Cidades em ação | 207

estado do Tocantins. Tem uma posição central dentro
da microrregião conhecida como “Bico do papagaio”7,
que é composta por 25 municípios e uma média de
198 mil habitantes. Tal posição se dá principalmente
pela presença de alguns equipamentos públicos que
atendem a toda a microrregião, como cartórios, defensorias, juizados e fóruns. Também tem uma importância turística na região, relacionada principalmente ao Rio Tocantins, que passa pela cidade. Suas
principais atividades econômicas são a exploração do
babaçu, a agropecuária, os comércios e as indústrias
presentes na cidade. Outra característica relevante na
configuração social e econômica da cidade é a presença de um dos sete campi da Universidade Federal do
Tocantins (UFT), com oferta de quatro cursos de nível
superior, tendo no seu quadro de discentes não só os
moradores de Tocantinópolis mas também das cidades mais próximas (do próprio Tocantins e da região
Sul do Estado do Maranhão).
Tal município se destaca pela presença dos
indígenas da etnia Apinajé, que chegam a formar
quase 10% do total da sua população, divididos em
aproximadamente 38 aldeias. Além da sua contribuição na formação cultural e histórica da cidade,
esse grupo indígena tem grande importância para a
sua economia: por serem beneficiários do programa
Bolsa Família (recurso que utilizam nos comércios
7

O nome de “Bico do papagaio” vem pela forma estrutural do Mapa do estado do Tocantins. O formato dessa região lembra o bico da ave papagaio.
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da cidade) e por possibilitarem ao município receber recursos do ICMS ecológico8.
Correia (1974) aponta que os primeiros moradores de Tocantinópolis foram os agricultores Antônio Faustino e Venâncio que saíram da cidade de Pastos Bons no estado do Maranhão. Vale ressaltar que
tal autor não considera os povos indígenas, habitantes
originários, como os pioneiros na formação da região.
No livro Tocantinópolis: 150 anos de Urbanização, Sousa cita outra informação sobre os “primeiros
moradores” de Tocantinópolis.
Conforme nos narra a historiadora
Carlota Carvalho, que viveu num período bem próximo ao do surgimento
de Boa Vista do Tocantins, Pedro José
Cipriano não seria o verdadeiro fundador da referida cidade. Para ela, este
feito coube a dona Apolônia, que foi a
responsável pela edificação do primeiro núcleo urbano da cidade de Tocantinópolis (SOUSA, 2008, p. 15).

O “povoamento” da cidade iniciou com pessoas vindas de outras regiões do país, principalmente do Nordeste. Observamos que os autores citados
narram suas versões sobre os primeiros habitantes
8

ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita para alguns municípios acesso às parcelas (maiores que àquelas que já têm direito) dos
recursos arrecadados pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, em razão do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. A cidade de Tocantinópolis
recebe tais recursos por conta da presença das terras indígenas demarcadas em seu território.

Cidades em ação | 209

não indígenas da região, que já era habitada pelo
povo indígena Apinajé há muitos séculos.
[...] Aliás, a cidade de Tocantinópolis foi
construída em cima de uma aldeia Apinajé. Esta População indígena foi vista
pelos bandeirantes entre 1633 e 1658,
quando o primeiro barco subiu o Rio
Tocantins acima, os Apinajé resistiram
às primeiras tentativas de ocupação
destas terras por povos estranhos. Trata-se de uma resistência de 164 anos
de navegação e contatos interétnicos
entre os Apinajé e os povos estranhos
(SOUSA, 2008, p.11).

Nesta citação, Sousa fala da resistência dos povos indígenas à invasão dos “brancos” em suas terras, ressaltando que a cidade de Tocantinópolis foi
construída em cima de uma aldeia. Destaca também
que a intensificação da navegação no rio Tocantins e
a intensiva exploração empurraram os Apinajé para
longe do rio pela forma brutal de exploração de seus
territórios. Atualmente, as aldeias são bem distantes
das margens do rio

CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DOS
POVOS INDÍGENAS APINAJÉ
O estado do Tocantins possui uma população
indígena bem representativa, formada pelos seguintes povos: Apinajé, Avá-Canoeiros, Akwê Xerente,
Iny (Javaé), Iny (Karajá), Iny (Xambioá), Krahô, Krahô-Canela, Pankarary.
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A etnia indígena Apinajé se localiza no extremo norte do estado de Tocantins nos territórios das
cidades de Tocantinópolis, Maurilândia Luzinópolis,
Itaguatins, Cachoerinha e São Bento, com uma população estimada de 2.412 indígenas, segundo os dados do SESAI (2012). O território Apinajé é de 102 mil
hectares. O Panhĩ pertence à família Jê de tronco-linguístico macro- Jê, a língua materna é o Apinajé. Os
Panhĩ são classificados por Nimuendajú (1956) como
Timbiras, grupo que compreende outras etnias, por
possuírem vários aspectos culturais em comum. São
elas: os Ramkokamekrá (Maranhão), os Apaniekrá
(Maranhão), os Krikati (Maranhão), os Pykobyê (Maranhão), os Gaviões (Pará) os Krahó (Tocantins).
O território Apinajé está localizado entre a
margem direita do rio Araguaia e a margem esquerda do rio Tocantins. Atualmente são 38 aldeias,: São
José, Abacaxi, Areia Branca, Aldeinha, Água limpa,
Bacaba, Bacabinha, Bacuri, Boi Morto, Baixa Funda,
Aldeia Breginho, Cocal Grande, Furna Negra, Aldeia
Prata, Patizal, Palmeiras, Pintada, Irepxi, Mangal,
Serrinha, Mariazinha, Riachinho, Divisa, Inhuma,
São Raimundo, Brejão, Aldeia Bonito, Macaúba, Botica, Olho D´Agua, Girassol, Serra Dourada, Butiquinha, Pekobo, Mata Grande, Cipozal, Formigão, Recanto, Barra do Dia e Morro Grande.
O território Apinajé é atravessado por duas estradas que são a TO 126, que liga os municípios Ita-
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guatins, Maurilândia e Tocantinópolis, mais próximo
da aldeia Mariazinha (uma das aldeias centrais da etnia). A outra estrada é a BR 230, mais conhecida como
transamazônica mais próxima da aldeia São José (outra aldeia central). O período de demarcação das terras foi reconhecido pelo estado brasileiro no ano de
1985, no qual foi delimitada uma área de 142.000 hectares, e algumas terras que se localizavam próximas
de ribeirões consideradas eficazes e importantes não
foram incluídas nas terras demarcadas reivindicadas
pelo povo Apinajé como Gameleira, Mumbuca e Cruz,
localizadas perto da cidade de Nazaré. É importante
ressaltar que os Apinajé estão mais localizados nos
arredores de Tocantinópolis.
Segundo o mito de criação Apinajé, eles acreditam que surgiram a partir do sol e da lua, que desceram na terra que estava vazia e deserta, fizeram as
plantas animais e bichos. O sol fez uma aldeia, convidou a lua e fizeram uma roça e plantaram cabaça,
quando amadureceram, jogaram para beira do rio,
depois de atiradas na água, de cada uma surgiu um
ser humano. Assim, o sol chamou seus filhos de Kolti
e a lua chamou de Kolre. Ainda fizeram um acordo:
que os Kolti casariam com os Kolre, assim a lua e o
sol voltaram para o céu. Os Kolti se distinguem pelo
uso da cor vermelha (Tinta de urucu), os Kolre pela
cor preta (látex vegetal com pó de carvão) (Cf. NIMUENDAJU, 1983, p. 18).
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O primeiro contato dos Apinajé com os ditos
“civilizados” é apontado por Nimuendajú nos anos de
1633 e 1658, com os jesuítas Antônio Vieira, Francisco
Velloso, Antônio Ribeiro, e Manoel Nunes: “empreenderam quatro entradas no Tocantins acima, a fim de
descerem índios para as aldeias do Pará.” (p.1, 1983).
Na medida em que eram abertas mais entradas entre
os rios Tocantins e o Araguaia o contato se tornou mais
constante. Nimuendajú refere-se a vários contatos dos
índios com a sociedade nacional no século XVIII, no
qual o rio Tocantins era o ponto principal dessas interações, devido ao crescimento das navegações.
DaMatta (1976) aponta uma fase de contato
permanente entre os Apinajé e agentes da sociedade
nacional, a partir de 1797.
No final do século (1797) marca Nimuendajú a fase do contato permanente entre os Apinajé e os agentes
da sociedade nacional. Esta é a data
da fundação de São João do Araguaia
provavelmente quando pressões sobre
território indígena fizeram com que
os Apinayé reagissem violentamente
pela sociedade regional. Foi quando
viram suas plantações destruídas e,
após o seu revide, tiveram suas aldeias
bombardeadas com peças de artilharia
(DAMATTA, 1976, p. 36).

Em 1824, no arraial de Carolina (hoje cidade),
no estado do Maranhão, havia uma população de
120 a 150 Apinajé. Neste mesmo ano, Cunha Matos
localizou uma aldeia com a população Apinajé de
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aproximadamente de 4.200 índios. Em 1840, a missão realizada por Frei Vitor em aldeias Apinajé encontrou uma população com mais de 3.000 índios.
Já na segunda metade do século XIX, houve um decréscimo da população Apinajé. Segundo relatório
provincial, o decréscimo seria devido à epidemia de
sarampo, que apontava, em 1877, uma população de
1.564 indígenas dessa etnia.
No final do Século XIX, existiram muitos conflitos devido à intensidade de ocupações que ocorreram
dos Kupĕ nas terras indígenas. A população “branca” crescia enquanto a população indígena decrescia
drasticamente. Em 1897, Couedrau estimou uma população de 400 Apinajé, já no século XX, Buscalioni,
em expedição pelo estado de Goiás, visitou as aldeias
Apinajé e encontrou uma população de 150 pessoas.
Assim, observamos que essa etnia já não possuía uma
população tão numerosa como nas décadas anteriores, pois no início do século XX os Apinajé enfrentavam uma grande ocupação fundiária em seu território. No contexto histórico que Nimuendajú esteve
com os Apinajé, mais especificamente nas décadas
de 1920/1930, havia quatro aldeias: Mariazinha, Bacaba, Gato Preto e Cocal. Apesar do número reduzido de Apinajé, as festividades eram bem expressivas,
mesmo tendo como empecilho a distância das aldeias,
que chegava a ser de até 20 km entre elas.
O Antropólogo Roberto DaMatta escreveu o livro Um mundo Dividido: A estrutura social dos Apinayé, que reúne pesquisas iniciadas em 1961 para a
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sua pesquisa de doutorado. Nesse livro, apresenta vários aspectos sociais da cultura desse povo. DaMatta
(1976), apresenta a sociedade Apinajé trazendo várias descrições das aldeias, como agricultura, sistema matrimonial, política entre outros aspectos. Faz
referência ao babaçu, um fruto nativo da região do
Bico do Papagaio, onde tanto os indígenas como os
moradores do campo fazem uso para várias utilidades, como azeite de coco para a preparação de comidas, óleos naturais, além de utilizar as cascas para
fazer carvão e as folhas do babaçu para fazer cofos,
esteira e outros utensílios de grande relevância para
a cultura. No século XIX, o babaçu já era uma atividade importante “[...] o babaçu começa a ser explorado mais intensamente. Assim o gado e a lavoura
passaram para um plano complementar, enquanto
a coco de babaçu, extraído virtualmente em toda a
extensão da área tradicional Apinayé, passou a ser a
atividade principal” (DAMATTA, 1976, p. 37).
O trabalho de DaMatta (1976) ainda apresenta uma importante informação para a pesquisa que
realizamos: o autor constatou que as relações entre
os indígenas e os não indígenas da área urbana de
Tocantinópolis eram marcadas por uma relevante
contradição: estes tinham uma proximidade física
intensa, mas, ao mesmo tempo, uma enorme distância sócio-cultural. Gonçalves (1981), a partir do trabalho de DaMatta, apresenta a seguinte observação:
[...] No entanto se tratando de duas
populações referenciadas a códigos so-
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cioculturais distintos e contraditórios,
essa proximidade cria um problema.
Segundo DaMatta: nas situações de
conjunção intercultural, o fator estrutural parece ser constituído pelo fato
de termos sociedades diferentes confinadas num espaço geográfico, onde o
contato entre elas não pode ser evitado. Em outras palavras, os componentes estruturais da situação são; a) distância cultural e b) proximidade física.
A ambiguidade do contato pode ser
plenamente apreciada agora. Pois enquanto o componente b), proximidade
física ou geográfica, gera um campo de
forças sociais tendente a unir as duas
populações, a ação do componente a),
distância social (ou cultural), engendra
exatamente o inverso (GONÇALVES,
1981, p.23, apud DAMATTA, 1976;51).

Como registrou Gonçalves, os indígenas já percebiam certa rejeição por boa parte dos citadinos:
Os Apinayé dizem que o povo de Tocantinópolis “não gosta de nós” e que “lá
não temos amigos”. Dizem ainda que “o
povo da cidade só pensa em dinheiro”,
denunciando assim o caráter impessoal
que tendem a assumir as relações entre
eles e os “civilizados” em Tocantinópolis (GONÇALVES, 1981, p.24).
Conforme observou Torres (2018), a
maioria dessas interações são marcadas
pela mediação de certos estereótipos:
tais indígenas são reconhecidos como
“bebos” (bêbados), pedintes, sujos, beneficiados indevidamente pelo estado e
responsáveis pelo atraso da cidade.
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Porém, não são com todos os Kupĕ que esses
conflitos se estabelecem. Existem alguns com os
quais os Apinajé conseguem firmar um bom relacionamento: “Mas em Tocantinópolis, com sua população de cinco mil habitantes, há somente uma dezena
de pessoas que os Apinajé classificam dentre os que
‘gostam de nós’ (isto é, gente que gosta de conversar com os índios e sempre oferecem um café ou ‘um
agrado’, na conceituação de um dos meus informantes)” (DAMATTA, 1976, p.54). Mas essa interação pacífica e de solidariedade, segundo o autor, era mais
comum entre os Apinajé e os moradores da antiga
área rural (que desde a segunda metade da década
de 1980 se tornaram território Apinajé). Para DaMatta, essa relação se daria de tal forma pois “enquanto a
visita dos índios a Tocantinópolis é vista ainda como
algo exótico e que escapa às ‘estruturas da rotina cotidiana’ (WEBER, 1947: 363), o encontro do índio na
zona rural é corriqueiro e faz parte destas ‘estruturas da rotina cotidiana’” (DAMATTA, 1976, p.55)9.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A
POPULAÇÃO INDÍGENA
Para falar sobre as representações sociais da
população indígena, é importante explanar sobre o
conceito de estigma, no qual a obra de Erving Gof9

O trabalho de Carina Alves Torres (2018) explora a relação entre os Apinajé e os não indígenas na Vila Antônio Pereira, um bairro periférico de Tocantinópolis onde habitam famílias que outrora viviam nas antigas terras
rurais que se tornaram reservas indígenas, percebendo novas relações de
conflitos e solidariedade entre esses diferentes agentes.
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fman (Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada) trata sobre a construção da categoria de estigmatizados na sociedade. De início, o
autor ressalta o momento histórico em que surgiu
esse termo, na Grécia antiga, para se referir os sinais que eram feitos nos corpos (através de cortes)
para identificar o comportamento moral de certas
pessoas, como os criminosos. Dessa maneira, o termo estigma está ligado às categorias que a sociedade
estabelece, ou seja, padrões sociais, e quando foge-se
desse padrão surge o estigma para classificar essa
coisa fora do “comum”. Como Goffman cita:
O termo estigma, portanto, será usado
em referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de
relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto
ele não é, em si mesmo, nem horroroso
nem desonroso (GOFFMAN, 1980, p.6).

Alguns grupos sociais, como os indígenas, podem ser apontados como sujeitos desacreditados: ter-

mo que Goffman usa para se referir aos estigmas
que são obviamente percebidos pela sociedade, no
qual a característica distintiva é evidente no primeiro contato social:
[...] como foi sugerido, é provável que
não reconheçamos logo aquilo que
o torna desacreditado e enquanto se
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mantêm essa atitude de cuidadosa indiferença à situação pode tornar tensa
incerta e ambígua para todos os participantes, sobretudo a pessoa estigmatizada (GOFFMAN, 1980, p. 38).

O autor analisa o estigma através da construção social, por meios das interações dos indivíduos
na sociedade. É por meio dos grupos sociais que o
indivíduo constrói suas primeiras vivências, e consequentemente a construção de sua identidade. Dessa
maneira, surge a percepção dos padrões sociais que
a sociedade estabelece e assim os preconceitos, estereótipos, racismo, discriminação e outras formas de
estigmatizar começam a se manifestar.
Goffman (1980) faz referência a três tipos de
estigmas sociais que são: os voltados as “abominações do corpo”, os das “culpas de caráter individual”,
e por último os de “raça, tribo, nação e religião”. Após
a observância desses estigmas, há um esclarecimento
sobre o processo das relações sociais caracterizadas
por estigmatizar certo grupo por não seguir as normas sociais estabelecidas, como as populações indígenas que possuem suas especificidades culturais, dessa
maneira são estigmatizadas pela sociedade local de
Tocantinópolis. Os indígenas Apinajé, pela sua diversidade étnica, sofrem os efeitos do estigma e das desigualdades sociais no contexto da cidade de Tocantinópolis, principalmente, pelas representações negativas
construídas historicamente sobre eles.
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A Formação social e cultural da sociedade brasileira é influenciada por três povos, a cultura indígena, cultura afro-brasileira e a cultura europeia.
Os povos indígenas, sem dúvida, são nossa principal
base cultural. A influência sociocultural indígena é
bem visível no dia-a-dia, como na alimentação, remédios, objetos e hábitos. Dessa maneira, essa cultura não pode passar despercebida na nossa formação social. Mas o que vivenciamos, diariamente, são
vários ataques a esses povos, por parte dos poderes
públicos e de várias outras camadas sociais, como
reprodução de práticas preconceituosas.
Tal visão é um fato bastante vivenciado por
todo território nacional, presenciamos várias situações que a população desconsidera a contribuição
indígena para a nossa formação sociocultural, como
na culinária, língua, artesanatos, remédios naturais
e outras influências, assim precisamos ter consciência que a nossa base cultural está ligada com a diversidade étnica que o Brasil possui.

OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE NO
PROCESSO DE INTERAÇÃO ENTRE OS
INDÍGENAS APINAJÉ E OS MORADORES
DO BAIRRO ANTÔNIO PEREIRA
O Bairro Antônio Pereira está localizado na cidade de Tocantinópolis. Segundo os dados municipais
da secretária da saúde são 1.901 moradores no mês
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de outubro de 2017. Carlos Antônio de Oliveira Sousa,
no livro Tocantinópolis 150 anos de urbanização 2008,
cita que “O setor surgiu a partir de terras que pertenciam ao senhor José de Melo (vulgo” Zé do Mel”)” p.65
[...]. O nome do bairro foi dado em homenagem ao
Ex-prefeito Antônio Gomes Pereira. O bairro surgiu
mediante a construção de um conjunto habitacional,
com casas de modelos populares no ano de 1999. Segundo a fala de um morador antigo do bairro, o início
do povoamento no local foi feito principalmente por
mulheres “mães solteiras”, dessa maneira o bairro
ficou conhecido como “Vila Gato”, pois esse termo é
popular na cidade para se referir às mulheres livres
no sentido de não possuírem uma relação afetiva (fazendo comparação ao gato por ser um animal livre,
que pode manter uma relação afetuosa com quem
quiser). Através dessa relação o bairro ficou popularmente conhecido como “Vila Gato”. Outro morador
relatou que o bairro é conhecido como “Vila Gato”,
não pelo fato das mães solteiras que residiam naquele
espaço, mas pela quantidade de gatos que viviam no
bairro, devido ao espaço se localizar em uma baixada
da cidade, assim muitas pessoas abandonavam esses
animais naquele lugar. A partir dessas falas, nota-se
que esse adjetivo atribuído ao bairro de “Vila Gato”
tem versões diferentes, mas as duas nomeações são
construídas a partir do estigma desse espaço da cidade: é local de moradia de pessoas com problemas
morais ou um lugar abandonado que passa a ser ocu-
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pado por animais de rua. De qualquer forma, é um
espaço malquisto na cidade.
Ainda segundo a fala dos moradores locais, a
distribuição das casas foi feita por meio de sorteios
e algumas por indicações políticas. Várias pessoas
venderam as casas ou trocaram por televisões, cestas básicas, ou fizeram comércio. Desde a inauguração do bairro, os indígenas Apinajé o frequentam,
já que é uma área que foi ocupada por pessoas com
quem tinham relações de “cumpadrio10”, visto que
alguns dos primeiros habitantes moravam nas terras
Apinajé antes dessas serem demarcadas. Ao se mudarem para o bairro, os laços de amizades permaneceram. Mas, atualmente, a presença dos indígenas é
mais recorrente nos comércios. Como mostra a fala
de um dos moradores do bairro: “Os índios frequentam por causa dos comércios do Arlan de Melo e do
Zé da Mota. Quando terminam de fazer as compras,
eles vão deixá-los na aldeia ou buscam”.
O fato que nos chamou atenção no primeiro
contato com o Bairro Antônio Pereira foi a presença
indígena Apinajé naquele local. Nas primeiras vezes
que frequentamos os comércios do bairro, ficamos
surpresos com o alto número de indígenas fazendo
compras. Tinha idosos, crianças e jovens. Um desses era inclusive reconhecido como “comércio dos
índios”. Interagindo com vários moradores do bair10 Cumpadrio: forma de se referir à pessoa com quem tenha relação amigável.
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ro, eles nos falaram que os índios gostam muito dos
comércios e sempre vão ali fazer compras, mas também demostravam preconceitos em relação a eles.
Diziam coisas do tipo: “eles têm muito piolho”, “não
tenho coragem de comer a comida deles”, “são muito
preguiçosos”, além de outras formas de estereótipos
demonstradas cotidianamente. Na cidade de Tocantinópolis, é comum ver a presença indígena Apinajé,
principalmente no Centro (Avenida Nossa Senhora de
Fátima), como na FUNAI, SESAI, comércios, lojas, igrejas, universidade e bancos. Apesar de esse povo ter
fluxo contínuo de presença na cidade, são estigmatizados socialmente pela população local. São várias
as formas de preconceitos relacionadas a esse grupo
étnico. No bairro Antônio Pereira - atualmente - existem quatro comércios, mas apenas dois são os mais
frequentados pelos Apinajé: Comercial São José - conhecido como Comércio do Zé da Mota - e o comercial
Melo. São bem próximos. Descreveremos duas incursões a campo que realizamos e que nos ajudaram a
desenvolver uma análise sobre essas relações.
01/08/2017 - Comércio Melo
A primeira incursão de campo realizamos no
início do mês de agosto de 2017, pelo período da manhã, no comercial Melo. Localizado no bairro Antônio Pereira, trata-se de um comércio bem extenso,
com uma vasta diversidade de mercadorias. Dias antes, falamos para o dono que gostaríamos de fazer
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a pesquisa de campo para um trabalho acadêmico,
porque era bastante frequentado pelos indígenas.
Concedeu-nos, sem maiores questionamentos, autorização para que utilizássemos o espaço.
Nesse dia, iniciamos a observação na rua do
“Pau do meio11”, próxima aos comércios. O comerciante já havia orientado que os dias que eles frequentam o local são no final e início do mês, e assim, estrategicamente, escolhemos essas datas. Às
08h30min, chegamos ao comércio e ficamos sentados em um lugar bem discreto. Às 09h00min, parou
uma van na frente do comércio, vindo da cidade de
Maurilândia. Desceu uma mulher Apinajé com duas
crianças. Entrou no comércio, conversando com as
pessoas que estavam no caixa. Logo após, ela passou para as prateleiras e pegou duas pipocas para as
crianças. A esposa do comerciante, que trabalha no
caixa, falou que a indígena é da aldeia Mariazinha e
que há muito tempo ela faz compras com eles.
Logo após, chegaram mais dois indígenas vindos de outras ruas, sentaram em umas cadeiras e começaram a beber refrigerante. O comerciante falou
que eles estavam esperando as esposas, que foram
no caixa da farmácia sacar o dinheiro do Bolsa família para fazer compras. Falou também que eles são
da aldeia São José. Às 09h30min da manhã, duas mulheres chegaram com os filhos e começaram a fazer
11 Rua do pau do meio: próxima ao comercio Melo, conhecida por pau do meio
por ter uma árvore bem extensa na rua.
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compras: pegaram lata de leite, café, óleo, carne, bolacha, sal, refrigerante, açúcar e balinhas, logo após,
foram esperar o ônibus da aldeia que os tinha trazido. Um fato que nos chamou atenção nessa primeira
observação foi a pouca presença de não indígenas
no comércio no momento que os Apinajé realizavam
suas compras. O comerciante me relatou que está
deixando de vender para os índios, e está realizando isso aos poucos. Relatou que sua relação com os
Apinajé é bastante amigável, que até então não havia ocorrido problemas. Falou que os funcionários
do seu comércio tratam os indígenas com a mesma
igualdade dos não indígenas.
06/10/2017- Comércio Zé da Mota
No dia seis de outubro de 2017, iniciamos a
pesquisa às 11h00min da manhã. Quando chegamos ao local, tinha muitos indígenas da aldeia Prata, uns sentados ao lado do comércio e outros realizando compras. Conversamos com os que estavam
sentados, no apresentamos e começamos a dialogar.
Iniciamos perguntando sobre a presença deles no
bairro. Uma senhora nos falou que sempre comprou naquele comércio: “Gosto de vir na cidade para
comprar as coisas que faltam na aldeia: açúcar, café,
sal, bolacha. Meus filhos também compram. O Zé da
Mota busca nós na aldeia e leva. Conheço mais as
pessoas perto do comércio”.
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Depois, perguntamos se eles conheciam muitas pessoas no bairro. Um senhor falou que conhecia poucas pessoas e afirmou que o povo branco não
gosta de índio. Também dizia que eles consideram os
índios como “bebos” (bêbados) e como aqueles que
gostam de pedir. Perguntamos o que eles acham da
cidade. Uma senhora, que até então não tinha falado, me relatou que a cidade é bem nojenta. Tem muito lixo, as pessoas só querem saber de dinheiro para
acumular bens materiais (ressaltando a representação que ela possui sobre a cidade e seus habitantes).
Questionamos os motivos dela comprar naquele comércio. Relatou que é pelo prazo de pagamento. Sua
família é bem grande, e falta muita coisa na aldeia.
Mas fez questão de explanar que na aldeia eles plantam milho, mandioca, arroz, banana, feijão e fazem
farinha para toda a família. Falou que gosta muito
de refrigerante e que quando vem à cidade sempre
compra e leva para aldeia, mas como não tem geladeira em sua casa, o refrigerante não fica tão bom.
Na fala dessa senhora, percebemos as representações que ela possui sobre a cidade: lugar bem sujo,
com muito lixo, além da percepção capitalista das relações, que permeiam o contexto relacional urbano.
Para compreendermos as representações sociais e as interações sociais que os moradores do
bairro possuem/praticam sobre os Apinajé, selecionamos algumas pessoas de diferentes gerações, além
de uma moradora Apinajé que reside no bairro.
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Conversamos com uma das primeiras moradoras do bairro, de 75 anos, aposentada, a qual declarou:
O índio sempre foi atraso para Boa
Vista. Minha família vivia nas terras e
foram tiradas depois da demarcação.
Agora eles frequentam a vila por causa
dos comércios, querem passar o dia na
cidade sem trabalhar nas terras, não
produzem nada e ainda ficam bebos,
abusando. Antes eles eram atrasados,
mas agora estão civilizados. Evito passar perto deles.

Na fala dessa senhora, percebemos os estereótipos que a aposentada possui sobre os Apinajé. Um
dos alicerces dos estereótipos se trata do processo da
demarcação de terras, onde vários regionais saíram
das terras Apinajé para morar no bairro Antônio
Pereira ou em outros espaços periféricos da cidade.
Além de relatar que esses indígenas são um atraso
para a cidade, assunto bem perpetuado na região e
onde a demarcação aparece como um argumento
central. Outro fato é considerá-los “civilizados”, pelo
fato de utilizarem atributos da nossa cultura. A cultura indígena, em si, não é evoluída: evoluídos são os
que aderiram a elementos da cultura do Kupĕ.
Conversando com um funcionário municipal,
que vive no bairro há mais de dez anos, tivemos o
seguinte depoimento:
Não conheço muito a cultura Apinajé,
mas a cidade só tem ribeirões por cau-
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sa deles. Eles gostam muito de vir à cidade e comprar nos comércios. Desde
que me mudei para o bairro eu os vejo
frequentando bastante. Mas são devidos
os comércios. Já ouvi por parte de fazendeiros locais que eles são ladrões de gados, por isso não se pode confiar neles.
No meu serviço, atendo muitos, às vezes,
fico sem entender o que eles falam.

Nessa fala fica claro o distanciamento social
que o funcionário mantém com os indígenas. Apesar
do trabalho, que permite atendê-los (a proximidade
física), o funcionário conhece muito pouco sobre a
cultura, e conhece através de assuntos conflituais comentados na cidade (a distância social). Tais concepções têm força de criar uma repulsa, por parte dele,
em interagir de forma mais direta com esse povo.
Conversando com uma estudante universitária de 20 anos, que vive no bairro há 5, tivemos o
seguinte depoimento:
O povo Apinajé possui uma importância cultural muito grande para o município. É a nossa base social. Apesar dos
preconceitos que a população possui
sobre índio, é importante descontruir
essas ideias equivocadas. Acho interessante eles frequentarem bastante esse
bairro. Minha visão sobre eles mudou
depois de entrar na Universidade.

A estudante relatou que mudou sua concepção em relação às populações indígenas depois que
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ingressou na universidade, e apontou que eles frequentam o bairro principalmente por conta dos
comércios, em várias situações ela já dialogou, nos
comércios, com Apinajé residentes de várias aldeias
como da Areia Branca, São José e Prata. O processo
educacional da estudante foi relevante para a desconstrução de ideias que reproduzem preconceitos
e discriminação sobre as culturas indígenas. O que
se observa atualmente é que a educação básica não
trabalha a temática indígena no ambiente escolar de
acordo com a Lei 11.645/08. Assim acarreta um desconhecimento sobre a diversidade cultural indígena,
pois, a visão que a mídia e outros meios de comunicação mostram (em muitas situações) reproduzem
notícias distorcidas e equívocos sobre os aspectos
culturais desses povos.
Uma conversa com a moradora Apinajé do
bairro, professora da educação básica e aluna universitária, nos rendeu o seguinte depoimento:
Minha relação com o bairro é saudável, até então não tive problema ou até
mesmo de comunicação de questão
preconceituosa pelo fato de ser indígena, até porque tenho pouco tempo que
estou morando lá. Até então não tive
nenhum tipo de problema. Na casa que
estou, tenho uma comunicação muito
boa com os donos. Não tenho percebido nenhum tipo de preconceito.
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A fala da moradora Apinajé mostra a relação com o bairro: além de deixar claro que mora há
pouco tempo, não presenciou nenhum tipo de preconceito ou falas que a incomodassem. Ela conhece
poucas pessoas, e assim considera a interação com o
bairro saudável até então. A professora Apinajé, que
é docente na escola municipal de uma aldeia, explicitou também que é adepta da religião Cristã. De início, não se identifica – na primeira impressão – com
sua identidade Apinajé, pois possui poucos estereótipos de indígena nos aspectos físicos, o que a tira
da condição de “sujeito desacreditado” (GOFFMAN,
1980). Assim, talvez a mesma não tenha identificado
preconceitos por conta da sua postura e aparência,
mais próxima de um Kupĕ que de um indígena.
O contato interétnico construído no bairro Antônio Pereira é marcado por representações sociais,
referenciadas a espaços físicos bem próximos e distâncias culturais bem acentuadas, pois a interação
social é marcada pelos estigmas constituídos sobre o
grupo que não se conhece: como é o caso dos moradores do bairro que em várias situações demostram
representações negativas sobre os indígenas, assim
como as visões que os Apinajé criam da população
do bairro. Os Apinajé demonstraram, em diversas
situações, falas negativas sobre os Kupĕ, como foi situado durante a observação participante. Em várias
falas os moradores do bairro relataram que nunca
frequentaram uma aldeia Apinajé, apesar de exis-
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tirem mais de trinta e oito aldeias na cidade atualmente. Os Apinajé reforçaram a informação que os
“Kupĕ” não frequentam as aldeias.
A fala da moradora Apinajé, a única, atualmente, foi essencial, pois demonstra sua relação com
o bairro que considera saudável, demostrando que
sua interação social em várias situações é construída
pelo respeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os momentos de observação com os Apinajé
no bairro Antônio Pereira foram eficazes para entender como são permeadas as interações sociais entre esses dois grupos sociais diferentes interagindo
no mesmo espaço social. Os moradores do bairro são
estigmatizados na cidade pelos marcadores sociais
da diferença de classe (e, também, de raça) e os indígenas pela questão étnica. Compreender o processo de interação social, estabelecido entre ambos, foi
desafiador. Tivemos que, em um primeiro momento,
desconstruir as percepções que possuíamos sobre
esse grupo étnico. Compreender o conceito de estigma de Goffman (1980) ajudou, pois passamos a perceber que as interações sociais que estávamos estudando são marcadas principalmente por estigmas.
Passamos a ter mais contato direto com os moradores do bairro, começamos a participar de rodas de
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conversas, pois, foram os momentos que mais interagíamos com esse público.
A pesquisa mostrou que o processo de interações estabelecido entre esses dois grupos sociais
é marcado por representações sociais trocadas inversamente entre ambos. Como foi explanado inicialmente no trabalho. A relação entre os Apinajé e
os Kupĕ historicamente é conflituosa, e no contexto
atual não é muito diferente. Vários conflitos entre
ambos são recorrentes. Durante a observação participante no bairro Antônio Pereira, analisamos as interações que estavam sendo constituídas. Os comércios foram apontados como o principal motivo dos
indígenas frequentarem o bairro. Muitos moradores
relataram incômodo pelo fato dos Apinajé se deslocarem para aquele espaço (com falas carregadas de
preconceitos, representando o indígena como preguiçosos e “bebos”), presenciamos relatos de moradores que acham formidáveis e interessantes os Apinajé frequentarem aquele espaço (positivando essa
interação, ressaltando a importância que esse grupo
étnico possui na cidade). Durante as conversas com
os Apinajé, notamos em várias falas os preconceitos
que eles enfrentam cotidianamente e falas positivas
com a interação com os moradores do bairro (falas
que afirmam que são bem recebidos por alguns moradores do bairro, além da relação de “cumpadrio”).
Também presenciamos as percepções que eles possuem sobre a cidade e o bairro (alguns Apinajé re-
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lataram que a cidade tem muito lixo além de ser
suja). Dessa maneira, a observação participante foi
relevante, pois, através de diálogos tanto com os Apinajé quanto com os moradores do bairro, pudemos
desenvolver análises sobre representações e interações que estavam sendo construídas através dos
processos de sociabilidade e analisar as representações trocadas entre esses grupos. Assim, a pesquisa
trouxe outra percepção acerca das interações sociais
de grupo culturais diferentes, ambos estigmatizados,
na cidade de Tocantinópolis.
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O ESTADO E (RE)PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO: OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E DESIGUALDADES
SOCIOESPACIAIS
Cristiano das Neves Bodart1

INTRODUÇÃO
Impactos da atuação direta do Estado na (re)
produção do espaço urbano é, em alguns aspectos, de
fácil percepção, por outros, de difícil de serem percebidos. Observa-se facilmente os benefícios das obras
públicas de infraestrutura urbana, tais como praças,
avenidas, viadutos, escolas, hospitais etc., sobre o espaço urbano, mas seus impactos menos aparentes,
tais como sobre a ampliação ou redução das desigualdades socioespaciais pouco se percebe. O presente
artigo tem por objetivo lançar luz sobre o papel da
atuação direta do Estado, por meio de obras de infraestrutura, na redução, ampliação ou reprodução
das desigualdades socioespaciais intraurbanas.
1
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Partimos do pressuposto de que a alocação
das obras públicas de infraestrutura é resultado de
disputas políticas e econômicas em torno de dominação e apropriação que convergem em ampliação
de riqueza e, consequentemente, de distinção social.

A “NATUREZA” DO ESPAÇO URBANO
Para compreendermos as relações existentes
entre as políticas públicas - mais especificamente os investimentos em obras públicas – e a construção socioespacial intraurbana, torna-se necessário, inicialmente,
definir o conceito de espaço urbano que aqui adotamos.
Para Corrêa (1993; 2005), o espaço urbano que
hoje experienciamos é fruto do desenvolvimento capitalista, caracteriza-se como um espaço simultaneamente fragmentado e articulado. De acordo com este
mesmo autor, trata-se de um espaço (re)produzido
pela sociedade, sendo um reflexo desta. Caracteriza-se como fragmentado por ser fortemente dividido
em áreas residenciais segregadas, fruto da complexa
estrutura social (CORRÊA, 1993).
Os espaços urbanos “concentram as mais poderosas forças sociais, com as quais se articulam e
desenvolvem as estruturas de dominação e apropriação” (IANNI, 2004, p. 155); assim como as tensões e
contradições, germinando movimentos sociais e protestos de grupos e classes sociais subalternos, bem
como, se caracterizando como o espaço das contradi-
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ções e mutações, da integração e da fragmentação, da
inclusão e da exclusão, da riqueza e da pobreza. Para
Corrêa (1993, p. 8; 2005, p. 148) o espaço urbano é reflexo das ações do presente, mas também do passado.
Um espaço instável em suas formas e manifestações,
tratando-se de um espaço profundamente marcado
pela desigualdade, sendo também um condicionante
da sociedade (CORRÊA, 2005). É importante atentar
para o fato de ser heterogêneo, tanto em seus aspectos intraurbano como interurbano, pois é justamente
isso que produz as contradições e os conflitos inerentes ao território, como destacou Ianni (2004).
Segundo Corrêa (1993) é no espaço urbano que
as diversas classes sociais se reproduzem, materializando-se nas formas espaciais, assumindo, de acordo
com os variados grupos sociais, uma dimensão simbólica, manifestando-se como “o cenário e o objeto
das lutas sociais, pois estas visam, afinal de contas, o
direito à cidade, à cidadania plena e igual a todos”.
Os atores que modelam e organizam o espaço urbano são diversos, como por exemplo, os proprietários dos meios de produção, proprietários de
terras, empresas imobiliárias e de construção e o Estado (CORRÊA, 2005). Cada um desses agentes possui
estratégias próprias o que acaba gerando conflitos
– especialmente pelos três primeiros. Se para Corrêa
(2005) o Estado é destacado como o interventor na
resolução ou mitigações desses conflitos, para nós,
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em muitos casos, como responsável direto por esses
conflitos ao atuar sobre a (re)produção do espaço urbano e ampliar as desigualdades já existentes.
A complexidade da configuração do espaço intraurbano está relacionada ao seu processo de construção-reconstrução e a sua composição. “As configurações territoriais são o conjunto dos sistemas
naturais, herdados por uma determinada sociedade,
e dos sistemas de engenharia” (SANTOS; SILVEIRA,
2001, p. 248), sendo que este exerce um efeito de condicionamento sobre a própria sociedade que o cria-recria, sendo este fenômeno manifesto pelas facilidades
e restrições a muitas coisas, estabelecendo fronteiras
e divisões sociais, transmitindo ideias positivas ou negativas sobre grupos e práticas (SOUZA, 2006). Afirma Harvey (1980, p. 34) que “se desejarmos entender
a trajetória do sistema urbano, devemos entender
os relacionamentos funcionais que existem dentro
dele”; e a atuação direta do Estado não deve ser, para
nós, relegado à um plano secundário.
A estruturação espaço da vida cotidiana interfere e condiciona a concretização e constituição das
ações e relações sociais, assim como na estratificação social e classificação das áreas, tais como “áreas
nobres” e “periferia”2. Tais concepções em torno do
espaço urbano, em larga medida, foram influenciadas por Henri Lefebvre, que fez com que o tema es2

Nos referimos aqui ao sentido de regiões mais pobres da cidade.
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paço ganhasse destaque em seu enfoque político-social. Para ele, a cidade e o urbano3 só poderiam ser
compreendidos a partir da análise das instituições
oriundas das relações de classe e de propriedade,
afirmando que a cidade não se transforma apenas
em razões de “processos globais” relativamente contínuos, como o crescimento da produção material no
decorrer das épocas, mas também, a partir das relações de classe e de propriedade (LEFEBVRE, 2006).
É razoável e legítimo, afirma Souza (2006, p.
111), que a partir da consciência acerca da dimensão
espacial se passe a tratar o desenvolvimento socioespacial4 considerando as transformações das relações
sociais e consequentemente do espaço urbano. Castells (2000) ao analisar a produção do espaço urbano
a partir da lógica da implantação industrial e a localização residencial nos Estados Unidos evidenciou
as tendências de segregação causada pela lógica do
sistema econômico capitalista, fruto das relações de
classes existentes naquele espaço urbano em análise.
Para Souza (2006), o espaço urbano pode vir a
ser, em suas palavras, uma “prisão” ou uma “ágora”.
3

Lefebvre define cidade como “a realidade presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico”, enquanto que, a noção de urbano estaria ligada à
“realidade social composta de relações a serem concebidas, construídas ou
reconstruídas pelo pensamento” (LEFEBVRE, 2006, p. 49).

4

Utiliza-se aqui a expressão desenvolvimento no sentido de qualidade de
vida e de aumento da justiça social. Sendo a qualidade de vida a satisfação
das necessidades da sociedade, sejam elas básicas ou não-básicas. A justiça
social como a tradicional interpretação aristotélica que ser justo seria tratar
os “iguais igualmente” e os “desiguais desigualmente”.
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Cidade prisão” [...] uma cidade sociopolítica-espacialmente fragmentada,
na qual, crescentemente, a pobreza
grassa, a violência se alastra, territórios ilegais se superpõem ao território
formalmente controlado pelo Estado:
os territórios dominados por traficantes de drogas. No extremo oposto do
espectro socioeconômico, territórios
de autoproteção da classe média e da
burguesia (“condomínios exclusivos”
e, menos fortemente, ou mais porosamente, shopping centers) também se
multiplicam (p. 19).

Com relação a sua alegoria, “Cidade Ágora”,
seria estar em um espaço de autonomia e participação social, como descreveu:
[...] espaço [...] da autonomia, em que
uma coletividade se rege por leis que
ela própria se deu, no âmbito de discussões públicas e livres (e tão lúcidas,
racionais, transparentes e bem informadas quanto for possível), nas quais
todo cidadão ou cidadã tem a oportunidade efetiva (e não apenas garantida por lei) de participar da tomada de
decisões sobre os assuntos de interesse
coletivo (SOUZA, 2006, p. 25-26).

Terra (2007, p.29) afirma que entre as principais referências teóricas sobre estudos urbanos brasileiros desenvolvidos a partir da década de 1970 se
encontram os de Manuel Castells, Jean Lojkine, Christian Topalov, Edmond Preteceille e Alain Lipietz.
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As formulações empreendidas por estes autores promoveram uma ruptura
epistemológica, alterando o conceito
de urbano, bem como inovando na
identificação dos agentes que produzem e transformam o espaço urbano,
refletindo sobre a importante atuação
do Estado nestas intervenções (TERRA,
2007, p. 29).

Os autores supracitados rejeitaram as definições clássicas da cidade como “um dado da natureza”, “um conjunto de mecanismos de mercado”, “um
objeto de planejamento ou uma cultura”, as quais
foram defendidas pelo positivismo, pela teoria econômica espacial neoclássica, e pela ecologia humana
norte-americana (TERRA, 2007, p. 29). Assumimos,
no interior de nosso argumento, que a “natureza”
do espaço urbano não estaria na conformação ou na
harmonia, mas no conflito, na disputa, nas tensões e
na lógica do capital.
Como destacou Terra (2007, p. 29), o novo olhar
– a partir dos anos de 1970 - sobre o urbano no Brasil
passou, grosso modo, a ser dividido em duas vertentes:
A primeira considerava o ambiente
urbano como um produto social, resultante tanto da dinâmica da acumulação
capitalista como de suas contradições e
da ação coletiva. A cidade era definida
‘como o espaço do consumo coletivo e
da reprodução da força de trabalho’,
corrente ligada à obra de Castells. A
segunda corrente, ligada às obras de
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Lojkine, se inspirava na teoria do capitalismo monopolista de Estado, que
relaciona os mecanismos de acumulação do capital e da reprodução da força
de trabalho às políticas públicas que as
acompanham (TERRA, 2007, p. 29).

No Brasil, apenas na década de 1970 os processos sociais que cercam a urbanização, assim como os
internos às cidades, passaram a ser objeto central de
estudo. Tal deslocamento teria sido impulsionado internamente pela crescente centralidade das cidades e
dos fenômenos urbanos na cena nacional, com os intensos processos de urbanização que se verificaram a
partir da década de 1950 (MARQUES, TORRES, 2005).
Destacaram Marques e Torres (2005) que, mais
tarde, nos anos de 1980, o campo dos debates acadêmicos e políticos acabou se deslocando, especialmente os
estudos de sociologia urbana, os quais, em sua maior
parte, passaram a enfocar as ações coletivas que estavam ocorrendo nos espaços periféricos. Para Marques
e Torres (2005), tais estudos acrescentaram às análises
novos atores do processo histórico. Em um primeiro
momento isso teria sido feito dentro do paradigma anterior, mas logo em seguida, certos autores buscaram
se desprender dos constrangimentos estruturais e incorporar esses atores como agentes sociais plenos. Tal
deslocamento ocorrido nas análises sobre ações coletivas possibilitou à produção de estudos complexos e
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dinâmicos sobre as ações coletivas urbanas em torno
de melhores condições de vida e moradia.
No Brasil, nos anos de 1980, a literatura em
torno do espaço urbano passou a descrever e analisar dois importantíssimos atores presentes no processo de produção dos espaços urbanos: o Estado e o
setor privado produtor do quadro construído urbano (MARQUES, TORRES, 2005).
[...] esses capitais produtores do ambiente construído podem ser subdivididos em três grupos que têm características muito diferentes entre si: os
envolvidos com a produção imobiliária, os produtores de infraestrutura urbana e os envolvidos com a promoção
de serviços urbanos (MARQUES, TORRES, 2005, p. 28).

Foi nos Estados Unidos, com o trabalho de David Harvey (1973), Social Justice and the City, que se
iniciou um interesse maior nos estudos relacionados
à produção do espaço urbano a partir da ação do Estado. Nesse trabalho, Harvey afirmou que “O ideal
seria estarmos aptos a harmonizar essas políticas,
para obter algum objetivo social coerente”. Ao realizar esta afirmação o autor destaca a potencialidade
das políticas públicas sobre a provisão de uma maior
justiça social.
É justamente respaldado em Harvey (1980)
que se pretende aqui analisar a intervenção do
Estado sobre o espaço urbano. Para Harvey, as po-
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líticas públicas/sociais são diretamente elaboradas
como tentativas de manter uma dada distribuição
da riqueza ou redistribuí-la em uma dada sociedade.

O PODER PÚBLICO E A (RE)PRODUÇÃO
DO ESPAÇO URBANO
Partindo das ideias apresentadas por Harvey (1980), torna-se possível destacar a importância
das políticas públicas na intervenção da (re)produção dos espaços. A necessidade de tal intervenção
se dá devido à rápida concentração da produção e
da população nas áreas urbanas brasileiras, o que
tem gerado uma grande demanda tanto por bens
e serviços coletivos, uma vez que a alocação desses bens e serviços ou o controle desses custos não
podem ser efetuados no mercado (VETTER, PINTO,
FRIEDRICH e MASSENA, 1981, p. 5). Não se pretende
aqui defender o determinismo ambiental espacial,
por se apresentar de forma ingênua ao acreditar na
mudança do comportamento social e de sua estrutura organizacional a partir de obras arquitetônicas,
mas afirmar a importância da intervenção do Estado na produção de um espaço urbano mais justo e
denunciar como que a intervenção direta do Estado,
por meio de obras de infraestrutura, pode ampliar
as desigualdades socioespaciais, alocando obras em
espaços nobres em detrimento da ausência de investimentos em áreas mais pobres.
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É importante compreender que a ação do poder público sobre a produção do espaço - especialmente o urbano - não se limita aos investimentos
públicos em infraestrutura, mas também através de
legislação urbana e política fiscal5 (VETTER; PINTO;
FRIEDRICH; MASSENA, 1981). O rápido avanço da
urbanização brasileira, iniciado na década de 1950
está vinculado ao seu processo de industrialização, e
este esteve intimamente ligada à ação do Estado e da
especulação imobiliária. Ao analisar a ação do Estado brasileiro sobre a economia, esta autora, evidenciou o potencial intervencionista do governo militar
na busca pela ampliação da industrialização nacional, apontando que durante o II PND, por exemplo,
a participação do Estado nos investimentos de grandes empreendimentos metalúrgicos e de extração de
produtos minerais, de produção de insumos básicos
e de bens da capital chegou a cerca de 70% do investimento total. A ação do estado no processo de industrialização teria sido necessária para minimizar os
riscos da burguesia e maximizar seus lucros, apontando o direcionamento da ação do Estado brasileiro
em prol da classe privilegiada (OLIVEIRA, 1982).
A ação do Estado sobre a economia e, consequentemente, sobre o espaço urbano não foi exclusiva do Brasil. A partir da grande depressão de 1929 o
5

Contudo, não buscaremos abordar neste trabalho essa dimensão. Para esse
tema, ver MARICATO, Ermínia. Metrópole, legislação e desigualdade. Estudos Avançados, v.17, n. 48, 2003.
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modelo econômico liberal passou a ser abandonado
(HOBSBAWN, 1995, p. 115). Nos países centrais, especialmente nos Estados Unidos da América, o Estado
passou a assumir a direção da economia, caracterizando-se em um Estado regulador e produtor. Desta forma, o Estado se tornou agente importante na
produção do espaço, mas não necessariamente atendendo a todas as classes sociais (VETTER; MASSENA,
1983), tendo, assim, um papel importante na produção de um espaço urbano marcado por desigualdades socioespaciais.
As análises, em torno da compreensão da ausência do Estado nas áreas periféricas urbanas, especialmente em países subdesenvolvidos, têm sido diversas.
Para alguns autores, a completa ausência de intervenções públicas nos
espaços periféricos seria produto de
mecanismos estruturais ligados à dinâmica mais geral do sistema econômico
(BONDUKI; ROLNIK, 1982), seguindo a
literatura internacional hegemônica
de então, que derivava as principais características do espaço e as condições
periféricas de vida diretamente das
dinâmicas da acumulação (CASTELLS,
1972; LOJKINE, 1977). Para outros, o
padrão de produção do espaço expressaria a associação entre poder econômico e político na sociedade, levando a
uma circularidade das ações do Estado
(VETTER, 1975). Em um nível menos
estrutural, outras pesquisas destaca-
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ram, seguindo os passos de autores
como Topalov (1974), as ações concretas de empreendedores privados e do
mercado de terras (RIBEIRO, 1997),
ou as estratégias dos consumidores de
loteamentos, que ‘delegariam o papel
do informal’, expandindo a cidade de
forma ilimitada (SANTOS, 1982) (MARQUES; BICHIR, s.d, p.4).

O Estado pode ou não reforçar a segregação
espacial, aumentando ou diminuindo a distância social entre os pobres e ricos através da provisão diferenciada de serviços e equipamentos públicos (MARQUES, 2000), assim diversos autores (HARVEY,1980;
VETTER; MASSENA; RODRIGUES, 1979) nos levam a
destacar os impactos da alocação dos recursos públicos diretamente na redistribuição ou concentração
da renda, daí a necessidade de dar importância ao
poder público na produção do espaço urbano, seja
pela sua ação ou ausência.
Se desejamos executar uma dada distribuição de renda, devemos em primeiro lugar ter uma ideia muito clara
dos mecanismos que geram desigualdades, porque é, presumidamente,
pelo controle e manipulação desses
mecanismos que alcançamos nosso objetivo (HARVEY, 1980, p. 41).

Terra (2007, p.32) ao analisar os estudos de
Vetter e Massena (1981) destacou que tais autores
consideram que a apropriação dos benefícios líqui-
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dos gerados pelos investimentos estatais é uma das
mais importantes variáveis na determinação da estrutura intraurbana. Afirma ainda que, tais autores
apresentam uma alternativa à teoria neoclássica do
equilíbrio espacial, destacando a teoria da “causação
circular” como a mais apropriada para o estudo dos
impactos distributivos dos investimentos do Estado.
A teoria da “causação circular” utilizada por
Vetter e Massena (1981) e Vetter, Massena e Rodrigues
(1979) para explicar o processo de alocação das obras
de infraestrutura de água e esgoto no município do
Rio de Janeiro foi utilizada inicialmente por Myrdal6
(1968) a fim de explicar a manutenção das desigualdades existentes entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, bem como apontar as possibilidades de
rompimento de tal “princípio”. O conceito do princípio da causação circular envolve uma constelação
circular de forças, que para Myrdal (1968, p. 32) “tendem a agir e a reagir interdependentemente, de sorte
a manter um país pobre em estado de pobreza”.
O processo acumulativo da causação circular
opera em ambas as direções: regiões pobres tendem
a permanecerem pobres e regiões desenvolvidas a
se desenvolverem cada vez mais, ampliando assim
as desigualdades. “Em virtude dessa causação circular, o processo social tende a tornar-se acumulativa
e, muitas vezes, a aumentar, aceleradamente, sua
6

A causação circular não foi uma teoria desenvolvida por Myrdal (1968),
mas foi este o primeiro a aplicá-la na compreensão de estudos sociais.
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velocidade” (MYRDAL, 1968, p.33-34). Essa tendência
acumulativa foi evidenciada nos estudos de caso de
Vetter, Massena e Rodrigues (1979), Vetter e Massena
(1981), e de Terra (2007).
Mas para Myrdal (1968) o princípio da causação social pode ser rompido, como destacou:
Um processo social pode, naturalmente, ser sustado. É possível que se deem
mudanças exógenas, com a direção e a
força necessárias para estabilizarem
o sistema. [...] Qualquer nova mudança exógena iniciará, por sua vez, um
processo acumulativo, que se moverá
a partir dessa posição, em direção de
posterior mudança [...]. Se há mudanças compensatórias, o efeito acumulativo será enfraquecido e o processo
poderá ser detido por inteiro, mas,
mesmo que eventualmente as forças se
equilibrem de modo recíproco, a hipótese da análise de equilíbrio não será
normalmente estabelecida, uma vez
que o equilíbrio será instável (MYRDAL, 1968, p. 34 e 64).

Vetter e Massena (1981) ao especificarem a causação circular intraurbana destacam alguns fatores
que teriam condições de romper com esse processo:
Seriam semelhantes aos efeitos propulsores (spread effects) discutidos por
Myrdal (1957), tais como a mobilização
política da população de baixo rendimento nas áreas menos favorecidas
(favelas e periferia) e medidas que fa-
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voreçam a redistribuição de renda, e
o acesso mais equitativo ao capital financeiro para construção residencial
(VETTER; MASSENA, 1981, p. 62).

Afirmou Myrdal (1968) que o jogo das forças de
mercado tende, em geral, a aumentar e não diminuir as
desigualdades regionais. Desta forma, tais forças deveriam ser controladas por uma política intervencionista, pois quase todas as atividades econômicas, na economia em desenvolvimento, tendem a proporcionar
remuneração bem maior do que a média, e, além disso, outras atividades como a ciência, a arte, a literatura,
a educação, a cultura superior tendem a se concentrar
em determinadas localidades e regiões, deixando o
resto do país de certo modo estagnado, como também
destacaram Santos e Silveira (2001), explicações que se
aplicam a produção do espaço intraurbano.
De acordo com Harvey (1980) os “mecanismos
ocultos7” de redistribuição de renda num sistema urbano tendem a ampliar as desigualdades sociais, ao
invés de reduzi-las. Para embasar tal argumentação,
este autor adotou a definição de renda de Titmuss
(1962), a qual aqui adotamos:
Nenhum conceito de renda pode ser
realmente justo se restringe à definição
ampla que abrange todas as receitas
que aumentam o poder do indivíduo
7

De forma simplória, podemos dizer que para Harvey os “mecanismos ocultos” da redistribuição de rendas são as ações locacionais de investimentos
públicos ou privados, que, consequentemente, ampliam ou reduzem a renda real dos indivíduos.
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sobre o uso dos recursos escassos de
uma sociedade; em outras palavras, seu
acréscimo líquido de poder econômico
entre dois momentos no tempo... Por
essa razão, a renda é a soma algébrica
do valor de mercado nos direitos exercidos no consumo e da troca no valor do
suprimento de direitos de propriedade
entre o começo e o fim do período em
questão (HARVEY, 1980, p.41).

Harvey (1980, p.42) acrescenta que “o poder sobre os recursos escassos da sociedade não pode ser
determinado independentemente da acessibilidade
aos recursos e seus preços”. Um indivíduo, devido à
alocação de uma dada obra de infraestrutura, pode
ampliar ou reduzir o valor de seu imóvel, por exemplo, bem como maximizar ou minimizar a capacidade
de acessibilidade aos bens públicos, como a educação,
a saúde, transporte, bens culturais e de laser.
A questão que se levanta é que mudanças na
forma espacial da cidade e, consequentemente, nos
processos sociais provocam mudanças na renda do
indivíduo (HARVEY, 1980).
Do ponto de vista dos interesses coletivos e a longo prazo de uma nação,
cada novo investimento e cada novo
empreendimento proporciona outra
espécie de proveito, além da remuneração monetária esperada para a firma particular ou pública que os tenha
realizado. Isto se admitirmos que, conjuntamente, os novos investimentos e
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os novos empreendimentos previstos
no plano desencadeiam um processo
acumulativo de crescimento econômico (MYRDAL 1968, p.136).

O “Ótimo de Pareto” (uma situação na qual
ninguém pode se tornar melhor, sem tornar alguém
pior) e a velocidade com a qual os espaços urbanos
adaptam às mudanças contribuem para a compreensão dos “mecanismos de alocação” apresentados por
Harvey (1980). Um dado espaço ao ser beneficiado
deixa visível que tal beneficiamento ocorreu em detrimento do não favorecimento de um outro espaço.
Um aumento nos benefícios coletivos e suas externalidades podem aumentar a quantidade de divisionismo e conflito em uma sociedade (OLSON, 1999,
p.187). Desta forma se configuram as disputas pela
alocação das obras públicas entre políticos, moradores, associações etc. As obras de infraestrutura pública são exemplos claros de tal processo apresentado.
O processo de causação circular tem efeitos
acumulativos sobre a forma como o espaço urbano é
produzido e, consequentemente, sobre a renda real
dos citadinos que, por sua vez, acabam sendo segregados a partir dessa renda. Temos assim uma desigualdade socioespacial intraurbana.
As desigualdades socioespaciais são resultados
de diversos fatores, dentre eles a atuação direta do Estado por meio de obras de infraestruturas urbanas.
Partindo do pressuposto marxiano de que “[…] o poder
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político do Estado representativo moderno nada mais
é do que um comitê para administrar os negócios comuns de toda a classe burguesa” (1996, p. 96), acreditamos que o rompimento da causação circular só acontecerá a partir de ações externas; mais especificamente
por meio da participação social dos menos favorecidos
na gestão pública ou pressionando-a por meio de movimentos sociais, associações, agremiações etc.
Em torno dos conflitos que se desenvolvem
nos processos de tomada de decisões alocativas de
obras públicas, destacou Marques (2000) que existe
uma tendência entre os técnicos de terem uma visão
fortemente hierárquica do setor de obras públicas,
da política e da sociedade, além de não se identificarem com os espaços menos providos de infraestrutura, consequentemente, “quase sempre, considera-se que os espaços periféricos podem (ou mesmo
devem) ser atendidos depois e com qualidade inferior”. Marques analisou a espacialização das obras
de saneamentos na cidade do Rio de Janeiro, entre o
período entre 1975 e 1996, constatando que:
A efetividade dos investimentos realizados nas periferias está muito menor
que o dos realizados nas áreas habitadas pela população de maior renda,
sendo a qualidade dos equipamentos,
das obras e dos serviços, piores, além
de a fiscalização mais precária, os sistemas quase sempre incompletos e as
operações e manutenções menos cuidadosas (MARQUES, 2000, p. 285).
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A título de exemplo de outra pesquisa, Terra
(2007) ao analisar, entre outros aspectos, a distribuição espacial das obras públicas na cidade de Campos
dos Goytacazes/RJ destacou que “os espaços habitados
pela população de rendas alta e média alta receberam
proporcionalmente mais recursos que os espaços
onde reside a população de menor poder aquisitivo”.
A alocação de obras de infraestrutura tem claramente o potencial de produzir substancial desigualdade socioespacial, como apresentaram Terra (2007),
Marques (2000) Vetter e Massena (1981), Vetter, Massena e Rodrigues (1981), assim como promover redistribuição de renda, como destacaram diversos autores (HARVEY, 1980; MARQUETTI; CAMPOS; PIRES,
2008; AVRITZER e NAVARRO, 2003; BODART, 2009).
Para uma compreensão em torno dos mecanismos da ação do Estado num processo de redistribuição de renda real buscou-se as principais ideias
traçadas por Harvey (1980, p. 45): “A acessibilidade à
oportunidade de emprego, de recursos e serviços de
bem-estar pode ser obtida somente por um preço, e
esse preço é, geralmente, igualado ao custo de superar a distância, de usar o tempo etc”.
Embora difícil de medir o preço que as pessoas pagam pela acessibilidade8, essa noção é importante para a compreensão de que a localização
de uma determinada obra pública pode aumentar a
8

Harvey alerta para não confundirmos acessibilidade com proximidade,
pois um indivíduo pode estar próximo, mas não ter acesso.
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renda de um indivíduo, isso ocorre, por exemplo, se
ele não mais tiver que pagar passagem para se deslocar até a escola, pois isso se convergirá em um saldo
em seu salário. Harvey (1980) destaca, além do preço
monetário da acessibilidade, o seu preço emocional
e psicológico, que acabam em longo prazo transformando em valor monetário.
Outro mecanismo oculto de redistribuição
destacado por Harvey é o custo da proximidade:
Uma moradia pode assim achar-se próxima de uma fonte de poluição, de uma
fonte de barulho, ou de um ambiente
decadente. Esta proximidade tende a impor certos custos sobre a moradia (por
exemplo, limpeza e lavagem de fechaduras, protetores contra ruídos etc.) (p. 45).

A localização de uma obra pública, por exemplo, tende a mudar o preço da acessibilidade e o custo
da proximidade (HARVEY, 1980; VETTER; MASSENA;
RODRIGUES, 1979). A locação de lixões, por exemplo,
tende a impor um custo à população de suas proximidades, bem como lhe render maiores gastos com a
saúde (remédios e/ou com transporte para se deslocar ao posto de saúde) e/ou desvalorizar seu imóvel,
reduzindo desta forma sua renda real.
Por fim, Harvey apresenta a ação da exteriorização sobre a renda real, afirmando que “as exteriorizações podem ser vistas como custos ou benefícios
conforme o produtor ou o consumidor seja afetado, e
segundo a natureza do efeito” (HARVEY, 1980, p.46).
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Os efeitos de exteriorização de uma construção de hidrelétrica, por exemplo, podem ser benéficos (para os consumidores da energia produzida)
ou se apresentar como um custo (para àqueles que
terão que abandonar suas terras devido à inundação). A exteriorização pode se manifestar sobre a
economia de um dado espaço, provocando um aquecimento na economia ou uma deseconomia, afetando diretamente a renda real dos habitantes daquele
espaço ou, como destacou Olson (1999), ampliando a
segregação social.
Do ponto de vista político, as mudanças ou
ajustamentos efetuados pela ação pública sobre o
espaço contribuem para produzir uma variedade de
formas de distribuição de renda. Harvey (1980) recorre a exemplificações a fim de tornar mais clara
suas teses. Retoma-se aqui um brilhante exemplo:
A mudança de localização da atividade
econômica na cidade significa uma mudança na localização de oportunidades
de emprego. A mudança na localização
da atividade residencial significa mudança de localização de oportunidades
de moradias. Ambas devem, presumidamente, estar associadas a gastos de
mudanças em transporte. Mudanças
de transporte afetam certamente em
grande escala, o custo de acesso à oportunidade de emprego a partir da localização das moradias (p. 49).
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De acordo com Harvey (1980), os recursos naturais e os criados pelo homem estão usualmente
relacionados à sua distribuição e quantidade, que
está diretamente relacionado à sua acessibilidade.
Assim, as decisões locacionais determinam a disposição espacial dos recursos criados pelo homem. “Se
sua acessibilidade muda, muda o seu preço local,
e por extensão, há uma mudança implícita na renda real do indivíduo”. Para Harvey (1980) a renda
real de qualquer indivíduo em um sistema urbano
é sujeita a mudar através das decisões dos outros
atores sociais, bem como do poder público. A ação
do poder público pode ser explicada sob alocação de
obras de infraestrutura, onde alguém acaba se beneficiando devido à capitalização no valor da terra,
o que Vetter, Massena e Rodrigues (1979) denominaram de excedente fiscal. É de igual modo importante
destacar que a ação do Estado através de obras de
infraestrutura pode acabar promovendo uma segregação espacial, através da expulsão da população de
baixa renda provocada pelo aumento dos aluguéis,
impostos ou ampliação dos custos de acessibilidade
(VETTER; MASSENA; RODRIGUES, 1979).
Harvey (1980, p.61) afirma que é teoricamente possível, pela atividade política e pela barganha,
conseguir uma alocação equilibrada de todos os bens
e serviços mistos em uma população espacialmente
distribuída. No entanto, para isso, seria necessário
um processo político organizado que facilitasse a
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“igualdade de barganha” entre grupos com interesses diferentes, mas internamente homogêneos.
Diversos estudos empíricos apontam experiências
brasileiras bem-sucedidas em relação a uma alocação mais equilibrada e mais justa dos investimentos
públicos, fato alcançado pela prática da democracia
deliberativa, mais especificamente através do que ficou conhecido como Orçamento Participativo. Entre
esses estudos podemos destacar os estudos de Aldamir Marquetti, Roberto Pires, Geraldo Adriano de
Campos, Aldecy José G. de Moraes, reunidos na obra
“Democracia Participativa e redistribuição: análise
e experiências de orçamento participativo” (2008),
o trabalho organizado por Leonardo Avritzer e Zander Navarro intitulado de “A inovação democrática
no Brasil” (2003) e a dissertação de mestrado de Cristiano das Neves Bodart (2009), posteriormente compilada e publicada em artigo homônimo (2010).
Bodart (2009), após análise da espacialização
das obras de infraestrutura e a intervenção social via
orçamento participativo, constatou que o Orçamento
Participativo do município da Serra, no Espírito Santo, de certo modo e grau, também é um caso de sucesso. Bodart (2009) avaliou o caráter redistributivo
do Orçamento Participativo de Serra/ES, tendo como
recorte temporal o período de 1997 a 2007, buscando
testar a hipótese de que através da participação popular nas decisões alocativas das obras públicas de
infraestrutura seria possível romper com o princípio
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de “causação circular” e, consequentemente, promover uma maior justiça social. Bodart concluiu que,
Em suma, o OP de Serra/ES tem sido
capaz de romper com o “princípio de
causação circular”, mas não atende
prioritariamente as áreas de baixa
renda ou as áreas mais carentes de infraestrutura (exceto as áreas com menor percentual de domicílio com esgoto inadequado) (BODART, 2009, p. 134).

Em outros termos, constatou-se que a atuação
de agentes externos ao Estado foi suficiente para
romper com a histórica reprodução da desigualdade socioespacial existente naquele município, ainda
que as obras não tenham sido alocadas em maior
volume em áreas mais pobres. Esses resultados destacam, como exemplo, que a mobilização coletiva
pode ser um caminho frutífero para que, ao menos,
as desigualdades socioespaciais sejam aprofundadas, uma vez que a lógica imprimida pelo Estado é a
mesma do mercado, sendo aquele um operador dos
interesses deste.
Romper com a causação circular é fundamental para que tenhamos cidades mais justas e com
menores desigualdades socioespacial. Tomar consciência dos mecanismos de causação circular é o
primeiro passo para a mudança. Contudo, torna-se
necessário fazer frente às forças do mercado que
se manifestam também nas ações do Estado, inclusive, como aqui destacamos, por meio da alocação
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de obras de infraestrutura. A mudança na lógica da
alocação dessas obras é um meio de realizar redistribuição da renda real dos citadinos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscarmos lançar luz sobre o papel da
atuação direta do Estado, por meio de obras de infraestrutura, na redução, ampliação ou reprodução
das desigualdades socioespaciais intraurbanas, destacamos a importância da organização da sociedade
civil na disputa pelos direcionamentos dos investimentos públicos de infraestrutura, uma vez que a
alocação tende a atender a uma lógica de mercado
que promove uma causação circular, ampliando as
desigualdades socioespaciais. Destacamos alguns
exemplos de mobilizações coletivas que, ao menos,
tiveram condições de quebrar a lógica da causação
circular, onde áreas mais nobres tendem a receber
mais recursos públicos, em detrimento de menores
investimentos em áreas mais pobres.
A produção do espaço urbano precisa ser resultado de tenções e conflitos onde os menos favorecidos tenham consciência dos impactos das configurações desse espaço sobre suas rendas reais e
encontrem meios eficazes de mobilização coletivas.
Ainda que as decisões locacionais das obras de
infraestruturas produzidas pelo Estado não sejam a
única ação a determinar a disposição socioespacial,
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destacamos que é um fenômeno que precisa ser compreendido e acompanhado, se desejamos um espaço
urbano mais justo e igualitário, onde todos tenham
direito à cidade.
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ações do Estado em áreas Urbanas: seus determinantes e análise através de ecologia fatorial. Temas Urbanos, Revista Espaço e Debates, nº 4, p. 5-37. 1981.

265

AS PRESSÕES URBANAS CERCAM
O CAMPO: SINGULARIDADES DA
PEQUENA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO
DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ
Diego Coelho do Nascimento1
Josefa Cicera Martins Alves2
Milanya Ribeiro da Silva3

INTRODUÇÃO
Muitas são as discussões referentes às bases
teóricas e conceituais acerca da relação e delimitação
do urbano/rural. Entre os questionamentos atuais relativos à conturbada relação entre o urbano e o rural, destacam-se: Quais as acepções que os norteiam?
Quais os seus limites geográficos? Que semelhanças e
especificidades podem ser identificadas no que se re1
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fere aos hábitos de vida, aspectos culturais e sociais?
Qual a disponibilidade de serviços públicos em ambos
os espaços? De que maneira a população residente
se sente quanto ao pertencimento e reconhecimento
territorial? Entre outros. Devida à complexidade das
discussões e o grande quantitativo de questionamentos, não é nosso intuito contemplar todos esses questionamentos, uma vez que é necessária uma visão
mais ampla e generalizante que contemple todas as
especificidades do rural, o que carece de estudos mais
abrangentes e com enfoques diversos.
Em um mundo cada vez mais urbano, o rural
fica renegado a um segundo plano e, muitas vezes,
a partir de uma visão distorcida e preconceituosa, é
encarado como ambiente atrasado, fora da “modernidade” que o espaço urbano pode oferecer. Essa errônea visão parece ter se disseminado por inúmeros
setores da sociedade, notadamente o governamental e, até mesmo, o social. Onde, a zona rural é vista
como aquela que não requer cuidados específicos,
afinal a maioria da população é urbana e com uma
curva de crescimento desse quantitativo sem visão
atual de declínio, sobretudo nos países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro.
Nesse sentido, Abramovay e Sachs (1995) relatam que, geralmente, as zonas rurais são desconsideradas nos planos de gestão governamentais. Elas
são vistas como decadentes, com pouca influência
no auxílio da fixação do contingente populacional.
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Apesar de todo esse contexto desfavorável, algumas discussões interessantes a respeito do âmbito
rural e suas ligações com o meio urbano vêm sendo
debatidas, entre elas o que se denomina de “Rurbano” e Urbanização Extensiva4. Além disso, políticas
públicas em nível nacional voltadas especificamente
para a zona rural vêm sendo, paulatinamente, implementadas e algumas já sinalizam bons resultados,
tais como, o Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar – PRONAF e o Programa Um
Milhão de Cisternas – P1MC.
Enfocando o espaço rural brasileiro, é notável
a existência de assimetrias, o que dificulta as análises generalizantes que comumente são disseminadas. A depender da região ou território, podemos
encontrar vastas áreas rurais ou diminutas, identificar criações de aninais de vários tipos (bovinos, caprinos, ovinos, bufalinos, aves e outros) tanto para
exportação ou consumo próprio, bem como, pode-se
perceber a manutenção das tradições e costumes
historicamente vinculados a zona rural (vida pacata,
tranquila, distante de grandes aparatos tecnológicos
– mesmo correndo o risco de cair na visão preconceituosa destacada anteriormente, deixando claro que
essas características não determinam atraso ou au4

Definida por Monte-Mor (2006, p. 17) como aquela que “se impõe no espaço
brasileiro para muito além das cidades, integrando espaços rurais e regionais
ao espaço urbanoindustrial mediante a expansão da base material requerida
pela sociedade e pela economia contemporâneas e as relações de produção
que são (ou devem ser) reproduzidas pela própria produção do espaço”.

268 | Cidades em ação

sência de modernidade) ou uma aproximação quase
que inseparável dos modos e hábitos atribuídos ao
urbano (uso disseminado de novas tecnologias, produção totalmente mecanizada, perda ou distanciamento de antigas crenças e tradições).
Enfim, vive-se um quadro díspar no rural brasileiro. Nesse sentido, a única certeza que se tem é
que há uma “diluição das fronteiras entre os espaços
rurais e urbanos, combinada com o agravamento da
situação de falta de perspectivas para os que vivem
da agricultura” (CARNEIRO, 1998, p. 1).
Nesse contexto de desigualdades, emerge nosso objeto de estudo: o município de Juazeiro do Norte e sua diminuta zona rural repleta de significados
e singularidades. O município de Juazeiro do Norte
localiza-se ao Sul do estado do Ceará, na microrregião denominada Cariri que, por sua vez, limita-se
e relaciona-se com os vizinhos estados da Paraíba,
Pernambuco e Piauí. Juazeiro do Norte é a principal
cidade da Região Metropolitana do Cariri.
De acordo com o último censo nacional realizado (IBGE, 2010), o Brasil abriga uma população de
190.755.799 habitantes, destes, pouco mais de 84,3%
residem nas cidades (160.925.792 habitantes) e o restante nas zonas rurais dos municípios em um percentual que não chega a 16% (29.830.007 habitantes). O
estado do Ceará possui índices que confirmam a tendência nacional de urbanização crescente. O Ceará
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dispõe de uma população total de 8.452.381 habitantes, dos quais 6.346.557 pessoas (75%) vivem nas zonas urbanas dos municípios, enquanto 25% dessa população reside na área rural (2.105.824 habitantes).
Segundo o IBGE (2010), Juazeiro do Norte – CE
conta com uma população total de 249.939 habitantes, onde 240.128 residem na zona urbana do munícipio (96,70%) e apenas 9.811 habitam na zona rural
(3,3%). Nesse sentido, constata-se que em Juazeiro
do Norte, muito devido a sua pequena área territorial de apenas 248 Km2, o processo de urbanização
encontra-se ainda mais acelerado que nos níveis nacional e estadual, gerando uma forte pressão sobre a
diminuta área rural do município pela especulação
imobiliária e incorporação à sede municipal. Dessa
maneira, surge o questionamento motivador dessa
pesquisa: qual é o atual contexto da zona rural do
município de Juazeiro do Norte, dada sua pequena
amplitude territorial e interação crescente com a
zona urbana do município?
O objetivo desse estudo é analisar o espaço rural de Juazeiro do Norte, enfocando as singularidades
deste em meio a um constante processo de pressão
urbana pela incorporação de novas áreas. A presente
pesquisa justifica-se pelo baixo quantitativo de estudos que tem como foco o contexto rural no município de Juazeiro do Norte – CE, uma vez que a grande
maioria das pesquisas cujo objeto de estudo está relacionado à cidade, direciona-se para sua zona urbana.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa tem como abordagem metodológica o método qualitativo. Trata-se de um estudo
de caso, tendo como objeto de estudo a zona rural
do município de Juazeiro do Norte – CE, Nordeste
brasileiro. O estudo de caso foi escolhido como técnica de pesquisa científica por ser uma modalidade
de pesquisa que vem sendo amplamente utilizada e
que objetiva o aprofundamento em poucos objetos,
ou apenas um. O intuito é detalhar as suas minúcias
e peculiaridades (GIL, 2010, p. 37). Quanto ao tipo
de pesquisa, ela é de natureza exploratória-descritiva, que proporciona uma maior aproximação com o
problema, tornando-o mais explícito (GIL, 2010).
Juazeiro do Norte foi escolhido como lócus da
pesquisa por ser o maior município do interior cearense, e apresentar uma das taxas de urbanização
mais elevadas de todo o estado (96%), o 5º maior percentual de todo o Ceará. Excluindo os municípios da
Região Metropolitana de Fortaleza, Juazeiro do Norte passa a ocupar o primeiro lugar (IPECE, 2014). A
zona rural do município vivencia um momento de
tensão e redefinição física e social, tendo em vista
a relação crescente - muitas vezes sem alternativa –
com a zona urbana do município.
O estudo foi realizado a partir de uma revisão
bibliográfica associado a visitas de campo. Na revisão bibliográfica foram analisados artigos, livros e
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documentos referentes às discussões acerca do rural
brasileiro, com ênfase para a relação urbano-rural ou
urbanidade/ruralidade, visando a identificação dos
fatores e processos que delimitem o urbano na atualidade. O levantamento de dados foi realizado por meio
de visitas de campo. As visitas de campo são justificadas em decorrência da necessidade de conhecer a
realidade vivenciada de uma maneira mais aproximada, no contato direto com o espaço de análise e
com as pessoas que nele habitam, a fim de entender
realidades que não poderiam ser compreendidas unicamente com as leituras e processos teóricos.
Para as visitas de campo à zona rural do município, foram selecionadas quatro localidades rurais
a partir de dois critérios. O primeiro critério foi a
dispersão geográfica, a fim de analisar realidades
geográficas distintas. Uma das áreas escolhidas é a
que está localizada a uma menor distância da sede
municipal. A outra área é a que faz divisa com os
municípios de Caririaçu (ao Norte) e de Missão Velha (a Oeste), região mais afastada da zona urbana
do município (Figura 1). A partir do critério anterior,
pretendia-se escolher áreas com quantitativos populacionais diferentes, considerando os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Em cada caso, seriam eleitas para
a realização da pesquisa as localidades com maior e
menor adensamento populacional.
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Figura 1: Mapa de Juazeiro do Norte, com destaque
para a sede municipal e sedes distritais (Padre
Cicero e Marrocos).
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE, 2010.
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Entretanto, devido à carência de dados refinados quanto ao quantitativo populacional nas zonas
rurais pelo censo do IBGE de 2010, esse critério de
escolha teve de ser adaptado. O censo do IBGE apenas disponibiliza dados macro demográficos para os
distritos rurais, não discriminando o quantitativo populacional por localidade ou sítio. Nesse sentido, a escolha das comunidades só foi confirmada a partir de
uma visita prévia às sedes dos dois distritos do município: Padre Cicero e Marrocos. Foram realizadas entrevistas institucionais para a coleta de informações
acerca do adensamento populacional de cada um dos
distritos (maior e menor localidade rural). No distrito de Marrocos, foram entrevistados atores vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores
Rurais (STTR) e agentes de saúde. Já no distrito Padre
Cícero foram entrevistadas apenas agentes de saúde.
Estes atores foram escolhidos como testemunhas privilegiadas por serem detentores de relevantes conhecimentos quanto ao contexto das comunidades.
Apesar dos esforços empenhados, não foi possível determinar com precisão a população por localidade rural. Dessa forma, utilizou-se as informações
fornecidas pelas agentes de saúde atuantes nos dois
distritos, que indicaram as comunidades que se encaixavam no perfil estabelecido. Sendo assim, foram
escolhidas as localidades rurais de Sítio Novo e Carás do Umari, no distrito Padre Cícero e as localida-
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des rurais de Vila Maria Célia Calou (Marrocos sede)
e Vila São Gonçalo, no distrito de Marrocos.
A pesquisa de campo ficou então dividida em
duas partes: a primeira destina-se a identificar as
localidades rurais com as características mais pertinentes para a pesquisa, já descrita anteriormente; e
a segunda, destina-se à realização das entrevistas. A
segunda fase da pesquisa compreendeu duas visitas
de campo, uma às localidades escolhidas no Distrito
de Marrocos e outra no Distrito Padre Cícero, ambas,
em Janeiro de 2015. As visitas tiveram como objetivo
fazer o levantamento de informações quanto ao(s)/
à(s): modos/hábitos de vida nas localidades; necessidade de deslocamento à sede municipal para estudo,
trabalho, serviços; políticas e serviços públicos implementadas/desenvolvidos na localidade. Para tanto, foram realizadas 12 entrevistas semiestruturadas
(06 por distrito e 03 por localidade) a partir de roteiro exposto no Quadro 1. Durante as visitas, também
foram fotografados os aspectos cotidianos que permeiam a zona rural de Juazeiro do Norte.
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Quadro 1: Roteiro da Entrevista.
ROTEIRO DA ENTREVISTA
Nome do Entrevistado: _______________________________________
Sexo: ( ) M ( ) F

Idade: _____

Data da entrevista: _____/_____/______
Ocupação:_________________________
- Tempo de residência na localidade rural? ____________________
- Quais são os principais benefícios de se viver em uma localidade rural?
- Quais são as principais dificuldades de se morar aqui?
- Caso pudesse escolher, continuaria morando na zona rural?
Por quê?
- Precisa se deslocar à cidade? Quantas vezes por semana?
Para que finalidade?
- Quais programas e/ou políticas públicas rurais vocês têm ou
tiveram acesso?
- Você teve alguma dificuldade para acessar o programa ou
política pública? Qual?
- Quais equipamentos/serviços públicos você tem acesso nessa localidade?
- Ainda falta algum equipamento ou serviço público para ampliar a qualidade de vida de sua família? Qual?
Fonte: Elaboração própria.

As informações obtidas por meio das entrevistas foram analisadas a partir da técnica de Análise
de Discurso. Segundo Caregnato e Mutti (2006) essa
é uma técnica que está centrada no sentido do texto
que é dado pelo sujeito que o verbaliza, revelando
suas memórias, ideologia, história e linguagem.
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A RELAÇÃO RURAL-URBANO NA
ATUALIDADE: A RURALIDADE,
URBANIDADE E A EMERGÊNCIA DO
URBANO
A interação entre cidade e campo é uma das
que exercem forte influência para existência e desenvolvimento das sociedades humanas. Anteriormente, havia uma clareza e precisão na definição,
delimitação e usos dos adjetivos urbano e rural.
Contudo, na atualidade, o uso e significados desses
adjetivos ganharam novos contornos e não mais permitem a mesma definição dicotômica que os caracterizaram ao longo dos séculos (MONTE-MOR, 2006).
Dessa maneira, “cada vez mais as fronteiras entre o
espaço urbano e o rural são difusas e de difícil identificação. [...] isso acontece [...] na medida em que
tanto a cidade como o campo não são mais conceitos
puros, de fácil identificação ou delimitação” (MONTE-MOR, 2006, p. 10).
Apesar de importante, não nos deteremos a
uma ampla discussão do que é o urbano, urbanidade ou cidade, uma vez que, esses conceitos são amplamente discutidos com bastante ênfase por diversas ciências, notadamente, a geografia, arquitetura,
ciências sociais, entre outras. As discussões desenvolvidas acerca do processo de urbanização e/ou relativa às cidades serão expostas a partir de sua relação com o campo ou zona rural.
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Entretanto, é preciso uma exposição, ainda
que generalista, do que é o processo de urbanização.
Ele pode ser compreendido como a transição de uma
sociedade de modo de vida predominantemente rural para outra cada vez mais urbanizada. Apesar das
muitas discussões e complexidades com relação à
definição do “urbano”, podemos dizer que esse conceito está atrelado, principalmente, às atividades e
ao modo de vida desenvolvido nas cidades. Estas,
por sua vez, adquiriram esse “status” por seu tamanho, concentração populacional maior do que aquela residente nas vilas rurais e presença de infraestrutura, bens e serviços (ROLIM, 2006). No Brasil, as
cidades são delimitadas a partir dos perímetros das
sedes municipais, incluindo-se as sedes das vilas e
distritos municipais. (MONTE-MOR, 2006).
Com relação à interação existente, cidade e
campo, ou zona urbana e rural são vistos como:
[...] elementos socioespaciais opostos
e complementares, [que] constituem a
centralidade e a periferia do poder na
organização social. As cidades garantem a diversidade e a escala da vida
social, bem como a competição e a cooperação, características da vida humana contemporânea. Os campos, por sua
vez, tão diversos entre si, garantem,
também, diversidades dentro da sua
homogeneidade extensiva e de suas escalas de produção, quando tomados de
forma abrangente. Contêm, do mesmo
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modo, processos de competição e cooperação, mesmo que gerenciados pelas
cidades e limitados pela auto-suficiência relativa que ainda mantêm (MONTE-MOR, 2006, p. 11).

Deduz-se, portanto, que a relação campo-cidade, urbano-rural, é indissociável e, por isso, é preciso
considerar que em todas as análises relativas ao rural
ou ao urbano, isoladamente, haverá repercussões, consequências ou origem no espaço inverso. Sendo assim,
conforme Marandola Jr e Arruda (2005, p. 28):
[...] não podemos ceder à tentação de
limitar a questão à urbanização do
campo, ou a simples detecção de hábitos rurais nas cidades. A problemática
se faz muito mais complexa. Além disso, talvez o aspecto mais marcante das
formas contemporâneas da relação urbanidade-ruralidade seja não a marcação do limite cidade-campo, mas exatamente a fluidez que se instaura entre
os dois que se caracteriza tanto pelo
fluxo de pessoas, mercadorias, ideias,
modos de vida e modos espaciais.

Segundo Araújo e Soares (2009) os limiares
entre urbano e rural estão cada vez mais tênues. Estes espaços passaram a interagir em um mesmo local, sendo possível detectar práticas características
do meio rural em ambientes considerados urbanos
e vice-versa. Para Reis (2006) o rural e o urbano se
relacionam e se interpretam de maneira que não po-
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dem ser tidos isoladamente e sim considerados pelos
níveis de integração ou distanciamento.
Quanto às redefinições entre urbano e rural na
atualidade, podem ser estabelecidas três proposições
conforme relato de Marandola Jr e Arruda (2005):
(a) A primeira defende a força da expansão
urbana que faz com que haja o declínio das áreas
rurais, englobando o que se denomina de urbanização do campo. Nesse grupo, a ênfase é maior no que
se refere às atividades agrícolas e não-agrícolas no
campo. Graziano da Silva (2002) coloca o rural como
um continuum do urbano quanto aos aspectos espaciais e de organização da atividade econômica. Esse
autor ainda destaca a crescente realização de atividades não-agrícolas no campo, onde a partir disso se
conclui que o rural brasileiro não pode ser tomado
mais como sinônimo do agrícola, pois esta passou a
ser apenas mais uma de suas funções.
Para Veiga (2007), existem três modelos básicos de relação urbano-rural no que diz respeito à
interação das atividades econômicas. No primeiro
deles, o rural se destaca por suas riquezas naturais
e seu setor produtivo dirigido para a exportação de
bens primários, principalmente, para cidades. No segundo, já com a atuação da industrialização no meio
rural, torna-se possível a exportação de bens manufaturados. Por fim, o terceiro modelo está ligado às
atividades turísticas realizadas no meio rural e, tam-
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bém, o fenômeno da segunda moradia, que consiste
na aquisição de casas de campo ou chácaras por pessoas que residem nas cidades e buscam um ambiente tranquilo para descansar.
(b) A segunda afirma que o Brasil não é um
país tão urbano quanto as estatísticas demonstram.
É enfatizada não somente as atividades, mas as formas de se operacionalizar as estatísticas. José Eli da
Veiga é o representante dessa concepção, afirmando
que no Brasil há uma tendência à redução da população rural e que há um risco de encarar as áreas rurais como propensas ao esvaziamento (VEIGA, 2002).
Nesse sentido, o autor procura novas formas para
se calcular o urbano e o rural, incorporando para
tanto os aspectos relativos à agricultura, ao desenvolvimento local e ao meio ambiente. A densidade
demográfica é hoje o principal indicador para distinguir entre urbano e rural. Sendo assim, muitos dos
municípios que atualmente são caracterizados como
urbano, estão aí incluídos equivocadamente.
(c) A terceira procura ressignificar o que é o
urbano e o rural, urbanidade e ruralidade. O foco é
o relacionamento campo-cidade, buscando a criação
de indicadores de ruralidade. Ricardo Abramovay é
um dos defensores dessa proposição, enfocando sua
análise no significado do que é rural, procurando a
essência desse espaço. Nesse sentido, o autor identifica três características para as zonas rurais que as
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distinguem das áreas urbanas: relação com natureza; dispersão populacional e a relação com as cidades (ABRAMOVAY, 2000).
No presente artigo, busca-se a análise da primeira e terceira proposições na interação urbano-rural no município de Juazeiro do Norte, a fim de
identificar a realidade vivenciada. Nesse sentido,
pela pequena área territorial do município, alguns
dos questionamentos levantados por Marandola Jr
e Arruda (2005, p. 31), também podem favorecer a
discussão: “em que medida as áreas rurais imediatamente contínuas às grandes cidades têm características rurais?” Em que medida estas não estão tão intrinsicamente envolvidas nas dinâmicas urbanas?”.

A INTERAÇÃO URBANO-RURAL EM
JUAZEIRO DO NORTE – CE
O município de Juazeiro do Norte vivencia uma
fase de constante crescimento econômico e urbano,
caracterizado, sobretudo, por grandes investimentos
imobiliários, notadamente, condomínios (verticais e
horizontais) e loteamentos. Devido à pequena área
territorial que dispõe (248Km2), a cidade começou a
incorporar novas áreas para abrigar esses investimentos, o que a faz crescer na direção das cidades vizinhas de Crato e Barbalha, formando a aglomeração
urbana conurbada que se denomina CRAJUBAR.
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As regiões alvo de expansão urbana (CE–292,
que liga Juazeiro do Norte a Crato, e CE–060, que liga
Juazeiro do Norte à Barbalha), que até então eram as
mais propícias aos novos investimentos, já demonstram claros sinais de estrangulamento. O valor do m2
nessas regiões vem apresentando aumentos gradativos nos últimos dez anos, atingindo percentuais superiores a 100%. As áreas em questão são destinadas
a grandes empreendimentos, sobretudo, os voltados
para o setor de serviços. Spósito (1991) aponta que a
expansão territorial horizontal tem levado à conversão das terras pertencentes aos espaços rurais em loteamentos urbanos (expansão das bases territoriais
urbanas). Tal situação acarreta especulação imobiliária, ao mesmo tempo em que leva os moradores
das zonas rurais a se organizarem em espaços cada
vez menores ou migrarem para a cidade.
Desse modo, na região pesquisada, vem ocorrendo nos últimos dez anos o redimensionamento
das áreas para a construção de condomínios (verticais e horizontais) e a abertura de novos loteamentos
em outras direções da cidade, uma vez que as divisas
com as cidades de Crato e Barbalha já apresentam
pouca disponibilidade de áreas e possuem um valor
elevado para as classes média e baixa. Sendo assim,
o alvo atual da especulação imobiliária no município
de Juazeiro do Norte são as áreas localizadas próximas à CE-060 na direção de outro município vizinho,
Caririaçu, e as áreas próximas à divisa com Missão
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Velha. As localizações em questão são áreas que englobam a diminuta área rural de Juazeiro do Norte, o
que faz com que essas áreas sofram na atualidade a
pressão pela incorporação à sede urbana municipal.
São exemplos disso a abertura de dois grandes
loteamentos no entorno de duas comunidades rurais
às margens da rodovia de acesso à Caririaçu. O primeiro, denominado Juaville, localiza-se próximo à
Vila Três Marias e a localidades rurais como o Carás
do Umari e Sítio Barro Branco. O segundo, denominado de Recanto do Horto, engloba áreas do Distrito
Padre Cícero ou Palmeirinha.
Entretanto, a pressão urbana, sobre as localidades rurais pela incorporação de novas áreas, não é a
única problemática que preocupa o rural juazeirense. A proximidade geográfica favorece a interação entre as duas áreas, fato que acarreta aspectos positivos
e negativos. Como positivo pode-se elencar a troca de
técnicas, tecnologias e saberes que, por sua vez, também pode se tornar negativo por meio da aculturação
e da perda da identidade e do pertencimento com a
comunidade de origem, especialmente no que diz respeito às zonas rurais. Visando conhecer a interação
entre urbano e rural, algumas perguntas foram incorporadas no roteiro da entrevista.
Por meio da realização das entrevistas, constatou-se que todos os entrevistados residem na comunidade há bastante tempo, e muitos afirmaram
que vivem ali desde o nascimento.
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Quando indagados sobre os benefícios de se
viver em comunidades rurais, foram apontados os
seguintes fatores: tranquilidade; o ar puro, o verde
e o contato com o meio ambiente natural; facilidade
de produzir o próprio alimento; confiança nos vizinhos, laços de amizade; segurança; vínculos familiares, cultura, sentimento de pertencimento; menos
poluição; liberdade e paz; horta comunitária.
Ainda nesse sentido, algumas respostas chamam a atenção: “Porque aqui nasci e me criei. Não
gosto da cidade. Minha vida é o gado e a roça.” (J.L,
64 anos, agricultor. Sítio Carás do Umari/Distrito Padre Cícero. Entrevista concedida no dia 04 de janeiro
de 2015). Esta fala é uma clara demonstração do sentimento de pertencimento à localidade rural e aos
modos e costumes que o cercam. Um dos entrevistados respondeu como fator positivo para ali residir
“os benefícios do governo”, em uma demonstração
de que, apesar das ainda evidentes necessidades, alguns avanços foram obtidos. Outros ainda reforçaram suas escolhas em permanecer no campo comparando com o que há na cidade: “vida mais saudável
que na cidade”; “tranquilidade maior que na rua”;
“tem menos poluição que na cidade”.
Com relação às dificuldades da vida no campo, as respostas foram bastante similares, normalmente se referindo a um tripé: transporte, saúde e
estrada. O transporte existente para a locomoção até
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a sede urbana é tido como precário e raro, sendo que
a situação é agravada quando há a necessidade de
conduzir enfermos. Fato que leva muitos moradores a deslocarem recursos financeiros que poderiam
servir para outras necessidades para aquisição de
transporte próprio. Essa problemática conduz a outra: a precariedade das vidas de acesso, que no geral
são estradas carroçais sem manutenção constante, ficando intransitáveis em determinados pontos no período chuvoso. Para finalizar esse tripé de problemáticas, temos a saúde que foi mencionada pela grande
maioria dos entrevistados como um problema chave
devido a carência de profissionais da saúde para o
atendimento da população, sobretudo, os médicos.
Além das dificuldades na marcação de consultas e
exames. Uma das pessoas entrevistadas afirmou que
durante todo o ano de 2014 não houve atendimento
médico na sua comunidade de residência devido a
indisponibilidade de oferta de transporte ao médico
da área pelo poder público municipal.
Outras problemáticas apontadas foram: a falta de investimento do poder público, deixando as localidades rurais em estado de esquecimento; indisponibilidade de serviços tecnológicos como internet
e telefonia de qualidade; ausência de acesso universal a água em algumas comunidades e para o uso na
criação de animais e plantação; entre outros.
Quando indagados se caso pudessem escolher
se continuariam morando na zona rural, as respos-
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tas foram quase unânimes para a permanência nas
localidades, justificados pela rotina e costumes com
o modo de vida e pelos vínculos familiares. Somente
uma resposta foi contrária a essa indicação, onde a
ida para a cidade seria justificada pela proximidade
da escola e pela existência de um transporte de melhor qualidade. Essa resposta foi dada pela mais jovem das pessoas entrevistadas, com apenas 17 anos
de idade. Entretanto, esse não é um fato isolado,
constatou-se por meio das visitas que os jovens continuam a residir na zona rural só que não possuem
interesse em continuar ou ingressar em profissões
tradicionalmente relacionadas a este espaço, como é
o caso da agricultura e da criação de animais. Todos
precisam estudar na zona urbana quando atingem
o Ensino Médio, dada a indisponibilidade da oferta
desse nível de ensino na zona rural do município, e
um quantitativo considerável já trabalha na sede do
município, voltando ao sítio apenas para dormir.
Por meio da análise das entrevistas, constatou-se que a grande maioria dos entrevistados diariamente se desloca à cidade ou, pelo menos, semanalmente para diversas finalidades, entre as quais
se destacam o trabalho, estudo, compras e serviços
(sobretudo, bancárias).
Diante do exposto, comprova-se a grande interação existente entre as áreas urbanas e rurais de
Juazeiro do Norte, onde apesar dos avanços obtidos
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recentemente (sobretudo, com políticas públicas governamentais), o rural continua muito dependente
em alguns aspectos do urbano e vice-versa. Contudo,
no caso juazeirense, apesar das inúmeras problemáticas apontadas e vivenciadas pela população, existe
o desejo de permanecer na sua localidade de origem.

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A
ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Historicamente, os investimentos na zona urbana sempre foram superiores aos investimentos
realizados na zona rural, mesmo respeitando a proporcionalidade de acordo com o grande quantitativo
populacional que reside nas cidades. Nesse sentido,
ainda é notória a ausência de políticas públicas e programas que contemplem a zona rural a partir de um
foco mais abrangente e não somente pontual como se
observa. Porém, há que se reconhecer que a zona rural
ganhou um novo olhar a partir do ano de 2003, com
a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA no primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (Lula). A partir desse ato foi possível destinar mais recursos para a agricultura familiar, incentivando programas e projetos voltados para a transição
agroecológica (KÜSTER E MARTI, 2009).
Ainda na década de 60, as políticas públicas
voltadas para a zona rural e, especialmente, para o semiárido, estavam centradas em projetos de irrigação
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associados à implantação de monoculturas agroquímicas e à construção de grandes infraestruturas hídricas próximas das grandes fazendas, causando uma
dependência econômica e de poder das famílias pobres para o acesso à água. Essa realidade começou a
tomar novos rumos no ano de 2000 com a elaboração
do Programa de Formação e Mobilização Social para
a Convivência com o Semiárido – Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) (ANDRADE E QUEIROZ, 2009).
O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais
– P1MC aborda no seu processo de formação a importância de aprender a conviver com a seca. Enfocando nas suas capacitações temas como o gerenciamento de recursos hídricos, construção de cisternas,
políticas de água e o gerenciamento dos recursos públicos. O programa tem o objetivo de contribuir para
a transformação social “[...] visando à preservação,
ao acesso, ao gerenciamento e à valorização da água
como um direito essencial da vida e da cidadania,
ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semiárido” (ANDRADE E QUEIROZ, 2009, p. 49).
Cada cisterna tem capacidade para armazenamento de 16 mil litros de água. Essa quantidade consegue suprir por oito meses uma família com cinco
pessoas, desde que essa água seja utilizada apenas
para o consumo humano (beber e cozinhar). Dando
continuidade às tecnologias desenvolvidas para a
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convivência com a seca, em 2007, também foi criado
o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1 + 2), agora com a captação de água também para pequenas
criações e produções.
Nas entrevistas realizadas nas comunidades
rurais do município de Juazeiro do Norte, os dois
programas citados anteriormente foram apresentados pelos moradores como acessíveis à comunidade.
Além desses dois programas, outros também foram
utilizados na comunidade, tais como: Garantia Safra;
Bolsa Família; Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar – PRONAF; Hora de Plantar;
Distribuição de Sementes, Banco de Alimentos, Programa de Aquisição de Alimento – PAA, O Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Brasil Sem
Miséria e Minha Casa Minha Vida Rural. Nenhum
dos entrevistados relatou ter alguma dificuldade
para acessar o programa. Segue abaixo breve descrição dos programas/políticas públicas rurais mais
acessados pelos moradores das comunidades alvo
dessa pesquisa.
O Programa de Aquisição de Alimento – PAA,
foi criado em 2003 como uma ação do Governo Federal de enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, visando também o fortalecimento da agricultura
familiar, utilizando-se do mecanismo da comercialização (PAA, 2015).
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O Garantia-Safra está vinculado ao Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) e é uma ação voltada para os agricultores e
as agricultoras familiares que residem nos municípios sujeitos a perdas de safra por motivo de seca ou
enchentes (GARANTIA-SAFRA, 2015).
Já o Bolsa Família é o maior programa federal
de transferência de renda do Brasil, sendo destinado
às famílias em situação de pobreza extrema. O Bolsa família além de combater a fome e a miséria, ele
também busca a promoção e emancipação das famílias (BOLSA FAMÍLIA, 2015).
O Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) foi criado em 1996,
com o objetivo de estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar. Para ter acesso
ao programa, as pessoas precisam apresentar a Declaração de Aptidão ao Programa (PRONAF, 2015).
O Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE, foi implantado no ano de 1955. O programa
oferece alimentação escolar e trabalha ações para
educação alimentar e nutricional dos alunos. Essa
ação tem contribuído para a aprendizagem, melhorando o rendimento escolar e a formação de hábitos
alimentares saudáveis (PNAE, 2015).
Todos esses programas federais contribuíram
com a formação de uma nova realidade na zona rural, e principalmente no Nordeste. Hoje, o lema não
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é mais programas para “acabar com a seca”, mas
para “convivência com a seca”.
O acesso a essas políticas públicas e programas governamentais tem possibilitado a continuidade da produção agrícola, pois funcionam como mecanismos de apoio para a manutenção de atividades
de subsistência ou para venda do excedente. Aliado
às políticas públicas destacadas pelos entrevistados,
também ressalta-se, aqui, os repasses previdenciários (aposentadorias e pensões). Estes vêm se configurando como umas das principais fontes de renda
em espaços rurais e muitas vezes são utilizados para
investimentos nas atividades agrícolas (DELGADO;
CARDOSO JÚNIOR, 2000).
Todos os entrevistados disseram que preferem
morar na zona rural que na cidade, eles têm amor
pelo local, sentimento de pertence, e todas as políticas que não criadas que contribuem para que eles
possam viver de maneira mais digna sem sair do seu
habitat natural é considerada uma boa política.

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EM JUAZEIRO DO NORTE – CE:
AVANÇOS E DESAFIOS
Além dos aspectos mencionados anteriormente (inter-relações urbano-rural e programas e políticas públicas voltadas para zona rural) foram identi-
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ficadas a disponibilidade de equipamentos e serviços
públicos para a zona rural de Juazeiro do Norte – CE.
Nesse sentido, a zona rural de Juazeiro do Norte assemelha-se às demais espalhadas pelo território
brasileiro, em que alguns avanços foram obtidos, contudo, a qualidade do serviço prestada deixa a desejar.
De forma geral, o abastecimento de água para
o consumo humano e a energia elétrica foram aspectos universais nas localidades alvo da pesquisa.
Sendo que, a água é encanada na grande maioria
das comunidades e a eletricidade está presente nas
residências há mais de uma década, sem a necessidade de assistência dessas comunidades pelo Programa Luz para Todos, criado em 2003 pelo Governo
Federal. Dessa maneira, esses dois serviços públicos
essenciais não foram alvo de críticas quanto à disponibilidade ou oferta. O único contraponto nesse
sentido foi a baixa oferta de água para criação de
animais e plantação.
Os dois serviços públicos de maior necessidade para a população, saúde e educação, foram os alvos das maiores críticas tanto no que se refere à oferta quanto à qualidade do serviço prestado. No que
se refere à saúde, em todas as entrevistas houve relatos da precariedade desse serviço, fato que envolve a carência ou ausência por completo de médicos,
enfermeiros e demais integrantes das Unidades de
Saúde Família que atendem a essa população. A po-
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pulação afirma que o serviço de saúde é desassistido
e abriga inúmeros problemas que englobam desde
a ausência de profissionais a falta de local de atendimento, passando pela demora excessiva na marcação de exames e consultas. Segundo relato de um
dos entrevistados, durante todo o ano de 2014 não
houve atendimento médico na localidade devido à
indisponibilidade de transporte para o profissional
por parte da prefeitura municipal.

Figura 2: Local que serve ao atendimento médico
na comunidade rural de Sítio Novo, Distrito Padre
Cícero (Palmeirinha) em Juazeiro do Norte. Fonte:
autoria própria.
Fonte: Arquivo próprio.
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Quanto aos serviços educacionais, há bem
pouco tempo não havia relatos de problemas no
que concerne à oferta, entretanto, recentemente
o serviço ofertado na zona rural sofreu uma série
de críticas e protestos após o fechamento em série
de algumas creches e escolas de ensino fundamental em diversas comunidades rurais de Juazeiro do
Norte – CE. Segundo Santiago (2013), foram fechadas
18 escolas rurais com a argumentação de que havia
problemas estruturais e pedagógicos (salas multisseriadas), além de um baixo quantitativo de alunos.
De acordo com a mesma reportagem, as escolas que foram recentemente fechadas foram as Escolas de Ensino Fundamental (EEF) Antônio Benjamim
(Sítio Porção), Antônio Pinheiro (Vila Santo Antônio),
Antônio Saraiva (Sítio Junco); Nossa Senhora de Fátima (Sítio Carás do Umari); Maria Lucena Mascarenhas (Sítio Carás do Umari), Adelaide Mendonça
(Sítio Novo), Laurentino Alves Macena (Sítio Leite),
José Firmino Filho (Sítio Carneiro), Maria Bernardino Machado (Sítio Espinho); Antônio Leônidas (Sítio
Várzea da Ema); Raimundo Domingos (Sítio Taquari),
Senhor Callou (Sítio Amaro Coelho), Alfredo Ferreira
de Melo (Sítio Sussuarana), Chiquita Callou (Vila Maria Celia Callou); e as Escolas Municipais de Ensino
Infantil (EMEI) Maria Rodrigues do Nascimento (Vila
Santo Antônio) e Afro Alves Macena (Sítio Novo).
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Figura 3: EMEI Chiquita Callou na Vila Maria Célia
Callou (Distrito de Marrocos) que encerrou suas
atividades em 2013.
Fonte: Arquivo próprio.

Vale ressaltar que quando há a oferta, só são
ofertadas as etapas que englobam o ensino infantil
e fundamental, excluindo-se aí o ensino médio que
também faz parte da educação básica garantida
constitucionalmente. Os alunos que alcançam esse
nível de ensino e desejam a continuidade dos estudos são direcionados para a zona urbana do município, uma vez que nem mesmo as sedes dos dois
distritos que abrangem a zona rural de Juazeiro do
Norte são dotadas de Escolas de Ensino Médio. Há
que se mencionar que não houve críticas quanto à
ausência ou precariedade de atendimento e quanto
ao transporte escolar dos estudantes.
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Figura 4: CRAS da Vila São Gonçalo, Distrito de
Marrocos em Juazeiro do Norte – CE.
Figura 5: Falta de saneamento básico na zona rural
em Juazeiro do Norte – CE.
Fonte: Arquivo próprio.

A coleta de lixo também foi mencionada como
um dos serviços públicos disponíveis nas comunidades rurais de Juazeiro do Norte. Entretanto, a grande
maioria afirma que o serviço é realizado de forma
esporádica, o que gera prejuízos quanto à acumulação do lixo que pode acarretar inclusive problemas
relacionados à proliferação de doenças.
Outros equipamentos/serviços públicos aos
quais a população das comunidades, em questão, também tem acesso são: Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), quadras de esporte e praça pública.
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Quanto à indisponibilidade, o destaque negativo foi o saneamento básico e, por isso, esse foi o
principal serviço público apontado como necessário
para que houvesse melhoria da qualidade de vida da
população daquela localidade.
O que se percebe é que a área pesquisada possui uma melhor infraestrutura do a que é encontrada na grande maioria das regiões rurais brasileiras,
porém está aquém do que é necessário para que os
moradores possuam uma vida digna. Se comparadas
às características da infraestrutura disponível nas
localidades de estudo com a que é encontrada na periferia do município de Juazeiro do Norte, elas muito
se assemelham. Essa é uma indicação da aproximação gradativa da paisagem rural com a urbana, em
especial das áreas mais pobres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a zona rural de Juazeiro do Norte possui uma grande interação com a zona urbana,
tanto pelo pequeno território municipal, quanto pela
complementaridade nos serviços de cada uma das
áreas. São inúmeros os deslocamentos diários dos
moradores da zona rural para diversas finalidades:
vendas da produção agrícola e animal, trabalho, estudo, lazer, compras, serviços e outros. Entretanto,
algumas problemáticas vêm despertando a atenção
recentemente, a exemplo da crescente especulação
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imobiliária nas localidades rurais e das constantes
reclamações quanto aos serviços públicos ofertados,
sobretudo saúde, educação e transporte público.
Apesar das dificuldades relatadas, a grande maioria
das pessoas entrevistadas relataram o desejo de permanecerem onde vivem, o que demonstra os laços
de pertencimento.
A realidade encontrada na pesquisa confirma as proposições de Graziano da Silva (2002), que
aponta a crescente “urbanização do campo”. A área
rural de Juazeiro do Norte vem gradativamente se
assemelhando à área urbana, em especial ao que
diz respeito aos aspectos espaciais. No entanto, não
é possível afirmar que essa situação seja a realidade
dos demais espaços rurais brasileiros.
No espaço rural de Juazeiro do Norte ainda é
possível identificar atividades agropecuárias, principalmente para subsistência. Essa se apresenta como
uma prática desenvolvida pelos adultos e idosos. Os
jovens, por sua vez, trabalham em fábricas ou no comércio na zona urbana do município, intensificando a inter-relação entre o espaço rural e o urbano.
Pode-se dizer que para os jovens da área rural do
município de Juazeiro do Norte o espaço rural tem
se tornado um “espaço dormitório”, pois eles trabalham durante o dia, estudam à noite, e retornam
para as suas casas apenas para dormir.
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No que se refere às políticas e programas governamentais com abrangência na zona rural de
Juazeiro do Norte, foi possível comprovar um grande quantitativo, com diversos focos de atuação e sem
relatos de dificuldades para a concessão dos benefícios. Porém, esse acesso não tem sido condição suficiente para promover um desenvolvimento efetivo
desse espaço, pois a infraestrutura disponível encontrada demonstra a precariedade do acesso dos moradores aos equipamentos públicos básicos.
A partir dos resultados encontrados e das conclusões estabelecidas é possível identificar a necessidade de ampliações da pesquisa aqui realizada. É premente a necessidade de dados secundários detalhados
sobre as áreas rurais brasileiras, tais como características demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida.
Essas informações poderão contribuir para uma melhor compreensão desses espaços e possibilitar comparações entre estes e com os espaços urbanos. Outra
proposição é que mais pesquisas que visem identificar
as relações entre espaços rurais e urbanos ocorram
em outras regiões brasileiras, a fim de podermos observar como esse fenômeno vem ocorrendo nos diferentes cenários sociais e econômicos que são próprios
da diversidade do território brasileiro.
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PROSTITUIÇÃO EM CIDADES MÉDIAS:
MORALIDADE(S) E ORGANIZAÇÃO
POLÍTICA1
Fernanda Maria Vieira Ribeiro2

Localizada na região norte do Estado do Ceará, a cidade de Sobral pode ser considerada uma
cidade de porte médio tanto pela sua taxa populacional como por ser a quarta maior economia do Estado. Apesar do crescente desenvolvimento social e
econômico, a cultura continua fortemente marcada
pela religiosidade e por uma tradição que ficou popularmente conhecida como “sobralidade triunfante”. Segundo Freitas (2010), a ideia da “sobralidade”
é propagada pela elite política e tradicional da cidade, através de uma memória coletiva que reverencia
o passado de “pompa” e “glória”. Esse discurso foi
muito importante para a construção de um passado
glorioso que justifica a necessidade da preservação
do patrimônio histórico da cidade, que foi tombado
1

Trabalho apresentado na 30ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada
entre os dias 03 e 06 de agosto de 2016, João Pessoa/PB

2

Professora EBTT de Sociologia do IFMA - Campus Pinheiro. Mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
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pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1999 (FREITAS, 2010).
O discurso da tradição e religiosidade constrói
uma moral3 a ser seguida pelos moradores da cidade,
dando conteúdo à sociabilidade entre os indivíduos
(SIMMEL, 2005). Contudo, essa moralidade é constituída por ambiguidades e reformulações constantes, pois
as cidades medianas têm sofrido processos de revitalização e gentrification4, próprio das grandes cidades até
recentemente. Conforme Ferreira (2010), que estuda as
transformações urbanísticas na cidade de Sobral,
As mudanças na cidade passam a refletir uma reorganização política do espaço urbano, podendo nos mostrar um
lado da urbe que sofre intervenções de
higienização e reconfiguração das relações nos novos espaços construídos,
tanto nos seus aspectos físicos quanto
nos sociais. A visão publicizada pela
administração pública municipal nos
veículos de comunicação locais é de
“revitalização” e “modernização” da
cidade (FERREIRA, 2010, p. 49).
3

Inicialmente, utilizo os conceitos de moral e moralidade a partir da perspectiva filosófica tradicional, na qual moral designa um conjunto de princípios, normas, imperativos ou ideias de uma determinada época ou sociedade determinada, enquanto moralidade se refere ao conjunto de relação
efetivas ou atos concretos que adquirem um significado moral com respeito
à moral vigente (VÁZQUEZ, 2013).

4

“Gentrification é um processo urbano que ocorre em bairros históricos comumente centrais. Estando associado às transformações desencadeadas
em um momento posterior à década de 1930, o processo implica a substituição de uma população de baixo poder aquisitivo por outra mais abastada
(RIBEIRO, 2014, p. 461).
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Nesse interim, as relações sociais são recriadas
através de formas de fazer, da performance e do uso
do corpo na cidade (DE CERTEAU, 1996; SENNET, 2001;
SAHLINS, 1997). O novo e o velho constituem extremidades conflitantes, mas ao mesmo tempo dialógicas,
pois é ressignificando o ser e o fazer na cidade que
diversos segmentos sociais negociam o moralmente aceito e lutam pela legitimidade dos espaços que
habitam. Na prostituição, as mulheres lidam constantemente com expectativas morais em torno das suas
práticas sexuais e labor, tanto de forma externa – pela
sociedade, pelos clientes; como internamente, ou seja,
na forma como elas próprias entendem a sua condição e se constituem como sujeitos.
As constantes ressignificações espaciais que interferem nos locais de trabalho das prostitutas e trabalhadoras(es) do sexo, através das classificações de
“desordem”, “sujeira”, “poluição moral” (DOUGLAS,
1996), contribuem sobremaneira para se aumentar o
estigma (GOFFMAN, 1985) e para que as práticas e os
usos da cidade por essa população sejam transformados. Estudos sobre territórios de prostituição, fronteiras e os usos da cidade pelas(os) profissionais do
sexo vêm sendo desenvolvidos no Brasil por diversas
pesquisadoras e pesquisadores (HELENE, 2014; BORTOLANZA, 2014; OLIVAR, 2014; SIMOES, 2010; PISCITELLI, 2013; BLANCHETTE e DASILVA, 2011).
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Nesse artigo, analiso territorialidades e espacialidades interioranas no âmbito da prostituição e
como as cidades médias têm se constituído em locais
com uma crescente dinâmica no mercado do sexo.
O conceito de moralidade é central na pesquisa que
ora venho desenvolvendo, pois apesar de vivenciarem novas configurações sociais a partir do crescimento econômico, as cidades médias carregam uma
sociabilidade ainda bastante impregnada de pessoalidade (TÖNNIES, 1965).
Para compreender a relação entre território e
moral no âmbito da prostituição precisamos buscar
os interstícios dessa relação, e ao contrário do que
parece, ao invés de focar sobre as relações micro sociais, como a da prostituta com o cliente, ou da vizinhança dos locais de prostituição; a melhor forma de
compreender o discurso moralizador (FOUCAULT,
1996) sobre a prostituição é através da investigação
sobre a organização política das prostitutas e das políticas públicas que permeiam esses espaços.

ASTRAS E A (IN)VISIBILIDADE DE
SUJEITOS POLÍTICOS
A Associação Sobralense das Trabalhadoras do
Sexo (ASTRAS) é jovem e tem apenas dezessete anos
desde a sua fundação. O processo de constituição da
associação veio desde 1999, a partir de seminários
realizados pela Associação de Prostitutas do Ceará
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(APROCE) - fundada em 1990 -, no intuito de fazer
parceiros e atuar nas diversas regiões do Estado. Contudo, a ASTRAS só foi oficializada em 2002, quando
Maria da Conceição Oliveira registou a associação.
Assumir a presidência e ficar à frente da ASTRAS não
ocorreu com apoio imediato da Rosarina Sampaio,
presidente da APROCE há época, por causa da origem
de Conceição. Conceição nunca se prostituiu e chegou
a encabeçar a associação por causa de trabalhos que
começou a desenvolver com o segmento das prostitutas na cidade, sobretudo, voltadas para a distribuição
de camisinhas e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) e de HIV/AIDS. Conforme me
relatou a própria Conceição em entrevista,
C.: Nessa assembleia5, foram muitas das
meninas que optavam pra que eu fosse
a presidente, e a Rosarina bateu o martelo que não, que eu não ficava. Pois se
ela não ficar ninguém fica, pronto! Desde
o início foi assim, se ela não ficar ninguém fica. Até que eu fui nomeada...
F.: Ela não queria por quê?
C.: Porque eu não era legítima. Então
assim dentro da associação, da APROCE, que era a associação cearense tinha
que ser legítima, eu não podia ser porque eu não era legítima, então a briga
dela era essa, tinha que ser uma legítima, e eu não podia, como que eu ia defender uma coisa que eu não fazia parte
5

A assembleia a qual se refere foi realizada com as prostitutas, conclamada pela
APROCE, na cidade Sobral em 2001, para tentar fundar a associação sobralense.
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né? Então ficou nesse empasse, de fica,
não fica, acabei ficando (Entrevista com
Conceição, realizada em 22.03.16).

Esse impasse estava relacionado à representatividade de Conceição frente ao segmento das prostitutas na cidade, pois para a Rosarina - que foi presidente da APROCE até 2013, ano em que faleceu -,
Conceição não ser prostituta era um problema, por
ela não ter vivido as experiências e a violência presente na atividade da prostituição, dificultava seu
entendimento em relação à causa. Contudo, isso não
pareceu ser um problema para as próprias prostitutas na cidade, que tanto na fala de Conceição como
na fala de algumas mulheres prostitutas, sem a Conceição a associação não existiria. Segundo Gabriela6,
mulher de quarenta anos, trabalha nos bares que
funcionam como ponto de encontro com clientes durante o dia no centro da cidade.
Gabriela: Se as mulheres apoiasse ela
aí, a associação da ASTRAS era maior.
Se não fosse por ela, já tinha acabado
há muito tempo. Já tá com uns vinte
anos que ela leva né. Ei Conceição, é
dezessete ou é dezoito anos a ASTRAS?
Conceição: Treze.
Gabriela: Aí viu, se não fosse por ela ir
à luta viu não existia não, já tinha se
acabado. Ela não desiste! (Conversa informal com Gabriela no dia 19.05.16).
6

Nome fictício para preservar a identidade.
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O dilema da representatividade de Conceição
reflete uma ambiguidade presente nos objetivos da associação, que ora quer “resgatar” ou tirar as mulheres
da vida sofrida da prostituição, ora quer empoderar e
assegurar o protagonismo das trabalhadoras do sexo
em Sobral. Conforme podemos ver nessa reportagem.
Associação é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, de direito privado que
tem como objetivos: combate à prostituição infantil, assim como, a exploração de profissionais do sexo em todos os
aspectos; proporcionar aos associados
integração na sociedade combatendo a
discriminação e os atos lesivos aos direitos humanos; buscar integração com
entidades representativas de saúde no
combate às DST \ HIV - Aids, e promover atividades sócio- educativas e de
promoção humana às trabalhadoras do
sexo. [...] Em conversa com o Pastor Carlos Alves, do Blog Missionário Sobral, a
coordenadora da ASTRAS diz que a entidade também serve de apoio para as
muitas mulheres de Sobral, e de fora
que aqui vivem, que se sustentam com
a prostituição. “São quase 300 mulheres”, diz a presidente, que garante que
a filosofia da entidade não é o de incentivo à prostituição, é sim de orientação
aquelas que querem o resgate. “Não é
o aluguel de mulheres, é o apoio para
saírem desta vida”, frisou7.
7

Sobral tem associação das trabalhadoras do sexo. Disponível em: http://sobralemrevista.blogspot.com.br/2015/07/sobral-tem-associacao-das-trabalhadoras.html, acesso em 23/03/16

312 | Cidades em ação

Nessa reportagem, Conceição enfatiza a necessidade de “orientar” as mulheres que querem sair
da prostituição. Na entrevista que me cedeu, ela fala
em dar orientação às profissionais do sexo, mas não
fala em resgate. As principais atividades da ASTRAS
giram em torno de capacitações e de cursos profissionalizantes, além da entrega de preservativos nos
principais pontos de prostituição e oficinas sobre
prevenção às IST’s, Hepatites Virais e HIV/AIDS. A
maior parceria que a associação tem no município é
com a Secretaria de Saúde e Ação Social, tanto na entrega dos preservativos, como na realização de teste
rápido de HIV com as(os) profissionais do sexo na
sede da associação ou no COAS (Centro de Orientação e Apoio Sorológico).
Tais políticas reforçam o que vem sendo criticado por movimentos sociais e ONGs que trabalham
com direitos sexuais, como também dentro do Movimento Nacional das Prostitutas, sobre a forma como
as profissionais do sexo, HSH8 e outros segmentos
são tratados pelas políticas públicas, vistos somente
como potenciais transmissoras de IST’s e HIV/AIDS
(CORREA, 2006; PARKER, 1998). Essa polêmica transpareceu no ano de dois mil e treze, quando o Ministério da Saúde realizou uma campanha de prevenção
às IST’s, Hepatites Virais e HIV/AIDS com prostitutas
de diversos Estados brasileiros, mas teve partes vetadas pelo então Ministro Alexandre Padilha, por cau8

Homens que fazem sexo com homens.
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sa da pressão de setores conservadores e fundamentalistas. Conforme reportagem que saiu sobre o caso,
Prostitutas que participaram da elaboração da campanha de prevenção
de Aids lançada, vetada e depois modificada pelo governo federal enviam
notificação extrajudicial ao Ministério
da Saúde, hoje (11), revogando a autorização de uso de imagem e exigindo
a imediata suspensão das peças em
que aparecem. Elas alegam “radical
mudança” na campanha original, que
deixou de privilegiar “o enfrentamento
do estigma e preconceitos como estratégia de prevenção às DST e Aids” para
ter foco apenas no incentivo ao uso da
camisinha, tornando-se “higienizada e
descontextualizada”.9

Segundo o Movimento Nacional de Prostitutas, a redução das políticas públicas voltadas para
as(os) profissionais do sexo somente à prevenção de
doenças aumenta o estigma e discriminação sobre a
atividade da prostituição. Gabriela Leite, fundadora
da Rede Brasileira de Prostitutas, em entrevista ao
Programa Roda Viva, em 01.06.09, colocava que
a questão da prostituição deve estar inserida dentro das questões da sexualidade,
das políticas da sexualidade, dos direitos
sexuais, porque as feministas sempre
9

Prostitutas exigem que Ministério da Saúde que tire campanha contra Aids
do ar. Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2013/06/
prostitutas-exigem-que-ministerio-da-saude-tire-campanha-do-ar-4003.
html, acesso em 30/06/16.
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disseram que estavam trabalhando os
direitos sexuais e reprodutivos.

Tal debate está no centro das discussões da
Rede e tem gerado conflitos e discordâncias entre
parte do movimento que aceita as políticas de prevenção, e outras que criticam tais políticas.
Em Sobral, a ASTRAS tem caminhado junto
a essas políticas de prevenção, mas também tem se
mostrado aberta ao debate sobre cidadania e direitos
sexuais das suas associadas. Segundo Conceição, no
primeiro cadastro que foi realizado com as(os) profissionais do sexo em 2001, eram mais de trezentas mulheres, mas aos poucos esse número foi diminuindo
devido a nova configuração do mercado do sexo na
cidade. Entre 2008 e 2009, uma ação policial fechou
casas de prostituição e bares na cidade, o que fez com
que casas que tinham muitas mulheres e uma clientela mais fixa fechassem, abrindo novas casas em outros bairros, mas com menos mulheres que moram
nos próprios cabarés ou vivem exclusivamente da
prostituição. Conforme nos relata Conceição,
Assim, a gente tem uma faixa hoje
porque aqui em Sobral a gente já teve
mais mulheres, não é que não tenha
mais. Hoje em dia, muitas trabalham
e quando elas passam a trabalhar elas
se prostituem menos... então assim,
aquelas meninas que viviam única e
exclusivamente nos cabarés, hoje em
dia, elas não vivem, elas trabalham
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na Grendene, trabalham nas fábricas,
trabalham onde tem oportunidade de
emprego, e isso quando você chega nos
cabarés onde elas viviam, você não encontra uma quantidade tão grande...
porque há dez anos atrás, há quinze
anos atrás você chegava num cabaré e
encontrava vinte mulher, quinze, hoje
em dia você não encontra. Você encontra cinco, mas nenhuma mora, só vai
pra lá e volta. Dessas cinco que você
encontra lá, se você perguntar se é trabalhadora do sexo, diz não, sou não, eu
vim aqui só passear. Não, eu vim aqui só
pra eu ver minha amiga. Elas nem assumem que são trabalhadoras do sexo,
porque em uns anos atrás aí houve
uma fiscalização que não podia. Não
é que não podia, que a gente sabe que
não pode, você não pode abrir uma
casa e botar um monte de mulher pra
você se beneficiar. Você é prostituta,
você pode fazer o que você quiser, mas
eu não posso ter uma casa pra mim eh
me beneficiar com seu trabalho. Então
isso aqui, fecharam várias casas aqui
em Sobral e depois que fecharam essas
casas, esvaziou muito (Entrevista com
Conceição, realizada em 22.03.16).

Faz-se necessário um aprofundamento para
compreender como ocorreu e por quais motivos se
deu esse processo de fechamento de casas e bares
onde havia prostituição, mas o período coincide com
uma série de mudanças e intervenções urbanas na
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cidade, ocorridas durante e após o mandato do ex-prefeito Cid Ferreira Gomes. Suas duas gestões na
cidade foram marcadas pela construção de diversos
equipamentos urbanos em áreas que foram “revitalizadas” e retirados segmentos populacionais indesejados, como moradores de rua e prostitutas.
Atualmente, a prostituição na cidade acontece
predominantemente nos bairros periféricos, em casas que se tornam bares, e têm mulheres e quartos
à disposição para os clientes. As casas mais conhecidas foram fechadas, mas os mesmos donos e donas
(a maioria mulheres) migram para outros locais, geralmente o mesmo bairro ou bairros circunvizinhos
para driblar a fiscalização. Hoje, poucas mulheres
residem nos “cabarés” exatamente pelo medo dos
proprietários de serem descobertos pela polícia. Geralmente, as mulheres que ficam nas casas são de
fora, que vem passar temporadas curtas na cidade.
Na pesquisa realizada entre os anos de 2001 e
2002, intitulada Lugares e práticas da prostituição no
município de Sobral, Gleidson Santos (2001) identificou que parte das mulheres que vem trabalhar na cidade é dos Estados do Piauí, Maranhão e de Estados
do Norte; inclusive mulheres que se tornaram donas
de casas de prostituição famosas, como a Chica e a
Francisca Maria. Sobral, por ser cortada pela BR 222,
principal rodovia que liga o Ceará aos estados do
Piauí, Maranhão e Pará, tem um fluxo muito grande
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de viajantes, sobretudo caminhoneiros, que tem em
Sobral uma parada quase obrigatória por causa dos
serviços que a cidade oferece. Desta forma, além da
prostituição nas casas, geralmente nas periferias da
cidade, outro tipo de prostituição, que aglomera não
só mulheres, mas também, travestis e menores de
idade, acontece nos postos Brasil e Trevo, que ficam
à margem da rodovia 222.
Santos (2001) demonstrou que existe uma hierarquização dos tipos de prostituição na cidade, que
se dividia até recentemente10 em prostituição de rua,
nas casas de prostituição e nos postos. As “mulheres de posto” são consideradas como prostitutas de
“baixo nível”, pelo preço dos programas, pelo tipo
de cliente e pelas condições desconfortáveis onde se
realiza os programas, geralmente dentro dos caminhões ou em quartos alugados ali próximo. Segundo
o pesquisador (2001), “esta categoria é tida pelas donas dos bordéis como ‘fim de trilho’, expressão esta
que denota fim de carreira, falta de outras opções”
(SANTOS, 2001, p.7).
Essas classificações e hierarquias reforçam
a moralização da atividade da prostituição também
entre as prostitutas. A interseccionalidade11 de raça,
10 Atualmente, a atividade de prostituição também conta com garotas de programa universitárias e, também, com as acompanhantes, que vendem seus
serviços através de sites como Coelhinha do Brasil e Garota Nacional.
11 “As interseccionalidades são formas de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação: sexismo, racismo, patriarcalismo” (PISCITELLI, 2008, p. 267).
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classe, gênero, etnia, dentre outros, marca os distintos
lugares e o maior ou menor estigma e discriminação
a que estão expostas as profissionais ou trabalhadoras(es) do sexo que estão na rua, nas boates, nas casas
de massagem ou em sites de acompanhantes.
Em um projeto realizado pela ASTRAS entre
2011 e 2012, em parceria com a Secretaria de Saúde
do Município, intitulado Na Rota da Prevenção, foi
realizado um mapeamento dos principais pontos de
prostituição da cidade e foram localizados trinta e
cinco pontos de prostituição em diversos bairros da
cidade. O projeto teve como objetivos:
Mapear [...] os pontos de prostituição
fixos e flutuantes no município de Sobral; - Proporcionar [...] momentos
de discussão de questões referentes
ao contexto bio-psico, social e afetivo
dos(as) trabalhadores(as) do sexo na
perspectiva do ciclo do empowerment
(acesso, bem-estar, controle, participação e conscientização); - Articular
instâncias

governamentais

visando

a melhoria do acesso aos serviços de
saúde para os(as) trabalhadores(as) do
sexo; - Fortalecer [...] o trabalho de prevenção das DST/HIV/Aids através da
realização de intervenções de campo
[...]; - Proporcionar [...] aos(as) trabalhadores(as) do sexo, a ampliação de
suas expectativas de futuro através da
qualificação profissional; - Fortalecer
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[...] o desenvolvimento institucional da
ASTRAS [...] (grifo nosso)12.

Os objetivos do projeto Na Rota da Prevenção
esclarecem como funciona o trabalho da associação
na cidade e como se entende a atividade da prostituição. Apesar do trabalho contínuo com prevenção
e da parceria com órgãos da saúde, tanto no âmbito municipal como estadual, as mulheres que estão
à frente da associação - como a própria Conceição,
assistentes sociais, enfermeiras e prostitutas -, falam
da dificuldade que é manter a associação com a falta
de apoio e projetos do Estado voltados para o segmento das(os) profissionais do sexo; e da tentativa
de manterem as atividades de capacitação, oficinas
e cursos, com a finalidade de manter as mulheres,
travestis e homens que fazem parte da associação
unidos e buscando os seus direitos.
Aqui a gente consegue fazer curso, sai
catando os cursos, tem curso pelo SESC,
pela secretaria de desenvolvimento
econômico, então de onde tem alguma
coisa a gente vai atrás e traz pra cá tá
entendendo. O trabalho aqui, de curso,
a gente faz mais aqui por conta do espaço pra gente não te que tá levando as
coisas, mas a gente não fica só aqui. A
gente não pode se fechar aqui, porque
nos bairros elas não vem pra cá, então
a gente tem que fazer o trabalho lá com
elas. Então se for uma oficina, a gente
12 Informações obtidas no site http://astrassobral.blogspot.com.br/, Acesso em
23/03/16.
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vai e faz a oficina lá, num dia faz numa
casa, noutro dia faz em outra. A gente vê assim, vocês querem falar sobre
o quê? Que a gente faça uma oficina
falando sobre o quê? (Entrevista com
Conceição, realizada em 22.03.16).

Parece existir por parte das mulheres, como
podemos ver na fala da Conceição, uma saturação
do trabalho feito com prevenção e a busca de novos
parceiros e novos temas para se trabalhar com o segmento. Talvez uma atenção maior por parte do Estado, de não vê-las somente como potenciais transmissoras de doenças, mas como cidadãs, trazendo ações
que visem trabalhar o “ciclo do empowerment” (acesso, bem-estar, controle, participação e conscientização), traga um novo significado para as atividades da
associação, que de fato visem a formação e participação política, e a visibilidade para as(os) profissionais
do sexo na cidade.
A forma como a atividade da prostituição é
vista no Brasil revela a moralidade que cerceia o trabalho com a venda de sexo. Moralidades exercidas
através de uma cultura que considera quais práticas
sexuais são aceitas e reconhecidas como corretas.
Conforme nos alerta Agustin (2005),
As abordagens que se dão na Espanha
são, todavia, de forte caráter moralizador. Partem de suposições sobre o lugar “correto” do sexo (na casa de um
casal), sobre as boas formas do sexo
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(com amor, em casal e sem dinheiro)
e sobre os conceitos ocidentais acerca
da classe média, pouco fáceis de impor a pessoas de outras culturas (por
exemplo, a identidade pessoal ou o eu,
a autoestima, a dignidade do trabalho).
Estas abordagens só se podem manter
se ninguém prestar atenção ao discurso dos sujeitos envolvidos. (AGUSTIN,
2005, p.123, tradução nossa)

A prostituição de rua na cidade de Sobral é
muita restrita e escondida, sobretudo na prostituição de mulheres. As que mais se expõem são as travestis, que se prostituem à noite numa importante
avenida da cidade. Esse fato revela o quanto as mulheres ainda escondem a atividade dos familiares
e sofrem com o preconceito e a discriminação que
a profissão carrega nas cidades interioranas. Falas
que reforçam o papel da boa mulher, que cuida de
sua família e que tem na religião um suporte para
a sua atividade foram ditas por algumas prostitutas
que tive oportunidade de conversar em encontros
na ASTRAS e nos bares do centro da cidade.
Eu trabalho por amor aos meus filhos,
pra dar o sustento a eles (Raquel13, 32
anos);
Eu sou católica, e minha religião me
ajuda muito, eu me apego com Deus
pra sair das coisas que eu não quero tá
no meio (Katia, 43 anos);
13 Os nomes são pseudônimos a fim de preservar as identidades das mulheres.
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Moral é uma coisa muito boa que todo
mundo devia ter né, mas muitos não
tem. E eu já fui trabalhadora do sexo
também, hoje eu sou casada há vinte e
tantos anos, mas trabalho com as garotas ainda (Graça, 52 anos);
Lutamos por uma vida melhor, que um
dia a gente possa também mudar o nosso trabalho pra um mais bem bom. Queria dizer que minha luta é isso, que Deus
ajude que eu possa arranjar um marido
e uma vida diferente (Lucilene, 36 anos);
Sexo pra mim é quando a pessoa gosta
daquele parceiro, porque aqui o que a
gente trabalha, pra mim, eu não conto
com isso. Eu acho que a gente tá trabalhando, a gente não vai ficar com vontade. É isso que eu acho. É trabalho, é
trabalho né, é uma profissão. Sexo pra
mim é com um parceiro que a pessoa
gosta (Maria, 35 anos).

Autores como Gaspar (1988) e Freitas (1985)
identificaram níveis de hierarquização entre os diferentes locais onde as mulheres oferecem serviços sexuais e o uso de diversos critérios por parte das mulheres para se diferenciarem socialmente e deslocar
ou diminuir o estigma existente em torno da prostituição (RIBEIRO, 2013). Conforme Gaspar (1988),
As garotas demarcam fronteiras e limites ao admitirem que de fato são prostitutas, mas que são diferentes, e, portanto, melhores do que as que fazem
“ponto” em determinadas ruas ou as
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que usam drogas em excesso. O mecanismo de atribuir estigma a outras modalidades de prostituição é assim um
elemento estruturante do processo de
construção de identidade das garotas
de programa (GASPAR, 1988, p.89).

A moralidade que legitima determinadas práticas sexuais, enquanto condena outras, reforçada
por instituições como a Igreja, também está presente dentro do Estado, como podemos ver na fala de
uma agente da Casa de Apoio a pessoas portadoras
de HIV/AIDS da cidade.
A gente sabe que as grandes profissionais do sexo elas ajudaram muito, e
muito, em questões políticas, em questões familiares, a que tá como profissional, a que assume isso como profissão.
A que não assume isso como profissão,
assume como brincadeira, eu vou porque eu quero brincar, eu acabo todo o
dinheiro que eu arrecado daquela profissão, eu acabo me enchendo de drogas, eu acabo bebendo, eu tô pela farra,
essa não é a profissional do sexo, essa é
apenas a prostituta. Há uma diferença
incrível em ser a prostituta e em ser a
profissional do sexo. Isso na minha opinião! Aquela que vai só pra farra, que tá
no oba oba, não to não quero, não quero
nada, é uma (inaudível), aquela que vai
porque eu quero fazer desse momento,
é assim que eu me realizo, é assim que
eu gosto, eu pego esse dinheiro e uso pro
benefício da minha família, para o meu
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próprio benefício, essa sim é profissional. A gente vê no trabalho de vocês
pessoas que são profissionais do sexo,
mas mantêm a sua casa, mantêm a sua
família, mantêm com dignidade todos
os seus amigos, e a gente vê outras que
infelizmente que entraram pro oba-oba
e que não têm nada e que terminam a
vida sem nada né, a não ser com doenças, doenças, doenças, só...” (entrevista
realizada dia 17.05.16).14

Apesar das classificações e definições do que
deve ser uma boa profissional do sexo para ser respeitada e, possivelmente, bem atendida pelos profissionais de saúde ou que trabalham com políticas
públicas voltadas aos segmentos que tem uma sexualidade “reprovável” socialmente; algumas prostitutas enfatizaram que são profissionais e se assumem
enquanto tal, falando sobre a violência e o preconceito que permeiam o trabalho do sexo.
Fernanda: Vocês acham que na profissão de vocês tem muita violência?
Grace: Sempre tem né, acho que existe sim.
Fernanda: Por parte de quem, dos
clientes, da polícia?
Grace: Não, no modo que fala, olha, às
vezes é considerado violência.
Maria: Tem muita violência sim, a mulher que tá na vida sofre violência sim.
14 Suprimido o nome para preservação da identidade.
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Janete: Violência verbal é a pior essa
daí. Pois eu sou garota de programa e
me assumo, você acredita? E não tenho
vergonha de jeito nenhum de ser o que
eu sou, de cabeça erguida.
Vânia: Trabalho é ter responsabilidade
em toda coisa que faz né. Qualquer coisa que eu faça tem que ter a dedicação
né. Qualquer trabalho né, cada um tem
um jeito de trabalhar, uma escolha né,
então é um modo de vida né. Meu trabalho é esse né, então seja ele qual for né.15

Existe uma disputa de valores e sentidos sobre
o que é prostituição e como deve ser a sexualidade,
com que finalidade se utiliza o sexo, dentre outras
definições que tentam normatizar e tornar mais
aceitas determinadas práticas “necessárias” no seio
da sociedade. Tais valorações e normatizações orientam uma série de práticas sociais, sobretudo relacionada à saúde, que lidam com populações marginalizadas ou com sexualidades “desviantes”. Quais as
consequências de determinados discursos na vida e
no controle da sexualidade dessas pessoas em cidades interioranas?

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Essa pesquisa nos colocou importantes questões para pensar a relação entre territorialidades,
moralidades e a organização política das prostitutas/
15 Os nomes são pseudônimos.
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profissionais do sexo. Ao longo da minha trajetória
como pesquisadora da prostituição, observo que as
questões que permeiam as cidades pequenas e médias são semelhantes às que enfrentam as mulheres
no mercado do sexo das grandes cidades. A questão
do anonimato e da moralidade que permeia a prostituição e as práticas que convivem direta ou indiretamente com ela, como o uso de drogas e a criminalidade, agrava a situação de vida e trabalho das mulheres
e homens que se encontram nesse mercado.
Nos últimos anos, as cidades de grande e médio
porte têm passado por processos de gentrificação e
“revitalização” que marginalizam ainda mais determinados segmentos da sociedade, sobretudo aqueles
que não fazem parte do status quo. Segundo Scott e
Ribeiro (2016), além de projetos de desenvolvimento
ligados aos setores portuário, industrial, imobiliário,
de recursos hídricos, dentre outros; fenômenos menos duradouros, mais contingenciais, como os mega
eventos no Brasil geraram uma série de estudos sobre territórios e seus impactos nas populações atingidas (SCOTT, 2014; ZHOURI, 2014; JENNINGS, 2014;
PAULA e BARTELT, 2014; VAINER, 2011).
As populações diretamente impactadas com esses projetos e modelos desenvolvimentistas são aquelas de baixo poder econômico e social, e que trabalham na maioria das vezes em mercados informais.
As prostitutas e trabalhadoras(es) do sexo sofrem uma
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dupla discriminação nesse sentido. A falta de direitos
e de regulamentação da atividade já reconhecida no
Código Brasileiro de Ocupações (CBO), a redução das
políticas públicas voltadas para trabalhadoras(es)
do sexo, as políticas de prevenção de IST’s, Hepatites
Virais e HIV/AIDS, e a moralidade reforçada por segmentos conservadores e religiosos sobre a atividade
reforçam a condição de vulnerabilidade e violência
em que se encontra esse segmento nos mais distintos
territórios e espaços urbanos e rurais.
Pesquisar os movimentos sociais e a organização política das prostitutas nos permite compreender de que forma as próprias mulheres lidam com
essa dupla moralidade, a de trabalhadora e de “puta”
(prostituta), e como isso está relacionado a uma luta
histórica por direitos e por melhores condições de
vida e de trabalho.
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“MULHER, A RUA É TUA”: A PRÁTICA
DA CORRIDA E O USO DE BICICLETA
POR MULHERES EM FORTALEZA - CE
Lara Denise Oliveira Silva (PPGS-UFC)1
Lara Virgínia Saraiva Palmeira (PPGAS-MN)2

INTRODUÇÃO
Compondo mais uma dimensão sobre o estudo das cidades presentes neste dossiê, o objetivo
deste artigo é trazer uma visão de Fortaleza, capital
do Ceará, a partir de experiências de cidade, vivenciadas por mulheres praticantes de duas atividades
que resguardam uma relação de intimidade com o
espaço público: a corrida de rua e o uso de bicicleta.
Entende-se por espaço público o que se recria
para além do âmbito privado e é mais do que território físico, material: “juntos, o público e o privado
criaram aquilo que hoje chamaríamos um ‘universo’
1

Doutoranda e Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará
- UFC. Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará
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de relações sociais” (SENNETT, 1974). Espaço público
se configura, dessa forma, como uma instância que
transcende os indivíduos, mas que nem por essa razão
deixa de interagir com a esfera da individualidade.
Gênero e cidade se relacionam, na medida em
que homens e mulheres vivenciam o espaço urbano de modo diferenciado. Historicamente, coube ao
sexo feminino o universo doméstico, enquanto aos
homens a presença na vida pública era incentivada:
No jogo da distribuição hierárquica de
lugares, as mulheres foram colocadas
em subordinação, em nome da sua
“natureza”, dos seus atributos biológicos ou culturais, de ser, em definitiva, o
não-homem, e assim, relegada ao âmbito doméstico, privado (em seu duplo
sentido de carência e de não-público)
(NATANSOHN, 2013, p. 30).

Este artigo é um recorte, portanto, da relação
entre sujeitos e espaço público a partir da vivência
de ciclistas e corredoras com a cidade. Vale salientar que ambas as pesquisadoras são praticantes
dessas atividades, fato que tornou possível “serem
afetadas” e poderem experimentar as intensidades
que são ligadas ao lugar do nativo (FRAVET-SAADA,
2005), assim como possibilitou as condições metodológicas para a realização dessa pesquisa que se baseará numa “participação observante” (WACQUANT,
2002) em Fortaleza.
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Além das experiências vivenciadas pelas autoras, este trabalho priorizará as narrativas das próprias
corredoras de rua e das ciclistas a fim de compreender
suas relações com a capital cearense. No caso da corrida, foram entrevistadas, através de um questionário,
quatro corredoras de diferentes grupos (denominados
assessorias) de Fortaleza; no caso da bicicleta, o contato com as ciclistas se deu a partir de pesquisa em um
grupo do Facebook. Dessa forma, o material empírico
deverá ser analisado à luz da bibliografia sobre a cidade, na tentativa de compreender como se dão os encontros entre os praticantes dessas modalidades, deslocando assim o olhar da cidade para as pessoas que
vivem, sentem e “fazem a cidade” (AGIER, 2011).

A CIDADE E O ESPAÇO PÚBLICO
Discorrer sobre a cidade é abordar uma gama
de estudos que percorrem diferentes searas do conhecimento. O urbano, nesse sentido, pode ser abordado por diferentes perspectivas que tentam dialogar com questões que emergem no contexto das
cidades tais como violência, mobilidade, habitação,
desenvolvimento econômico, práticas culturais e de
lazer etc. Os teóricos e pensadores da modernidade3
3

“[...] essa atmosfera - de agitação e turbulência, aturdimento psíquico e embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição das barreiras morais e compromissos pessoais, auto-expressão e auto-desordem,
fantasmas na rua e na alma – é a atmosfera que dá origem à sensibilidade
moderna [...] paisagem na qual tem lugar a experiência moderna: industrialização, urbanização, classes sociais, migração campo-cidade, expansão
capitalista etc (BERMAN, 1986, p.18 )”
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inauguraram a cidade enquanto objeto de reflexão.
Tentando dar conta do turbilhão de mudanças provocadas pela urbanização crescente, esta tendência
teórica tendeu a olhar para a cidade como um problema a ser resolvido, vide trabalhos de pesquisa
vinculados ao que ficou conhecido como escola de
Chicago4, um grupo de pesquisadores que realizaram pesquisas urbanas na Universidade de Chicago,
tendo como “laboratório” a referida cidade.
Embora os problemas e dilemas advindos da
convivência citadina não sejam negados, parece ser
possível olhar a cidade pela perspectiva de sua agência. Algo como um movimento que impulsiona os
contra usos criativos e inventivos do espaço público,
tais como as artes de rua, festas, práticas esportivas
e de lazer, intervenções urbanas, comércio informal,
uso de modais alternativos ao carro etc. Há um diálogo intencional aqui com a noção de cidade que se
constrói a partir das práticas de espaço, no sentido
trabalhado por Michel de Certeau (1996), e da ideia
do “fazer cidade” discutida por Michel Agier (2011).
É com estas perspectivas que este artigo conversa por entender que praticar corrida de rua ou
deslocar-se de bicicleta pela cidade convoca a uma
4

Robert E. Park foi um dos primeiros a escrever sobre a cidade na Universidade de Chicago, encarando-a como um laboratório para a investigação da
vida social. O autor partia do pressuposto de que a história do mundo naquela época, sobre o que estava ocorrendo no presente momento, passava-se
na cidade. Assim, Park organizou seus alunos nessa direção, orientando os
trabalhos com os de Donald Pierson e Louis Wirth que se interessaram pela
teoria do urbanismo e pelo estudo das sociedades urbanas (BECKER, 1996).
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vivência e experimentação do urbano que ultrapassa sua materialidade e instiga um olhar mais próximo das práticas e vivências dos sujeitos.
Discutir as experiências de cidade que surgem
a partir do uso de bicicleta e de corrida convoca ao
debate a respeito da noção de rua, signo urbano por
excelência e lugar público por natureza. Na história
das cidades (MUMFORD, 1961), a função e o prestígio da rua passam por gradações. A rua “transita”
entre via de comunicação na cidade medieval, onde
a Igreja e seu redor é que tinham importância, o lugar central do acontecimento da vida urbana e da
circulação de pessoas e mercadorias na cidade do
século XIX. Há uma tentativa posterior de “matar” a
rua com a arquitetura moderna, mas ela resiste mesmo em meio a tantas modificações no tecido urbano.
Este artigo tem como referência a rua em seu sentido
identitário, imaginário, subjetivo:
Não nos debruçaremos, entretanto, sobre a rua em sua materialidade ou função, não se trata de esquadrinhar a rua
no plano das técnicas urbanísticas, na
questão dos fluxos ou quanto ao seu papel na dinâmica econômica da cidade.
Não, da rua queremos o seu vivido, sua
febre, seu delírio, suas alegrias, sua dor,
sua ternura, sua violência, a moral e a
imoralidade. Da rua queremos a alma,
aquilo que dá identidade à cidade, aquilo que a faz o microcosmo da cidade, o
cerne de seu ser: a sua dimensão pública (KUSTER; PECHMAN, 2014, p. 62).

338 | Cidades em ação

A dimensão pública da rua tem a ver com o
crescimento demográfico e territorial das cidades
que obrigou estranhos a conviverem e compartilharem regras e costumes. Ao contrário da sociedade
de Corte, onde as posições sociais e os papéis eram
definidos e conhecidos a priori, quando a “rua” se
consolida como local de convivência e espaço público, os indivíduos criam mecanismos para lidar com
o desconhecido. Os espaços de adensamento como
parques, ruas, cafés, teatros, entre outros, vão se
configurando como o local da sociabilidade e regras
de civilidade vão se constituindo para reger os comportamentos nestes locais. Sobre tais processos:
À medida que as cidades cresciam e desenvolviam-se redes de sociabilidade
independentes do controle real direto,
aumentaram os locais onde estranhos
podiam regularmente se encontrar
[...] procurava-se ansiosamente criar
modalidades de discurso, e até mesmo
de vestuário, que ordenassem a nova
situação urbana e que também demarcassem essa vida, separando-a do
domínio da família e dos amigos (SENNET, 1974, p.32-33).

Nas discussões sobre a vida urbana, a relação
dos sujeitos com a cidade aparece sob a ótica do anonimato, da atitude blasé e da flânerie. Para Simmel
(2001), a metrópole engendraria uma sociabilidade e
uma atitude psíquica na qual a indiferença para com
as novidades e estímulos que a vida urbana apre-

Cidades em ação | 339

senta é a característica principal. Esta indiferença,
a qual o autor chama de atitude blasé é uma defesa,
pois do contrário o indivíduo não saberia lidar com
a quantidade de estímulos que a cidade oferece.
Ser blasé é ter uma relativa liberdade que a
indiferença proporciona. A atitude blasé carrega
consigo um sentido de agência, de mediação entre
subjetividade e objetividade e, nesse sentido, chama
atenção para o seu contrário, ou seja, para as situações em que indiferença ou a reserva mental dão lugar à surpresa, ao inesperado e à admiração proporcionada especialmente pela cidade. A rua como local
da inovação cultural, da gestação de novas ideias,
comportamentos e atitudes resiste às tentativas modernistas de silenciá-la:
o espaço urbano, além de ser tematizado por algumas manifestações artísticas, também passa a ser utilizado
como seu palco, muitas vezes abrigando obras que são criadas objetivando
apresentar a cidade em seus múltiplos
aspectos e que buscam um diálogo e
uma interação com ela [...] A cidade,
nesse caso, desempenha dois papéis: é
o objeto da arte - aquele que é o tema
da obra, em quem, ou para quem, a
ação é executada -, mas também é o sujeito - aquele que participa ativamente
do desenrolar da ação artística (KUSTER; PECHMAN, 2014, p. 79-80).
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A discussão de Simmel (2001) chama atenção
para a ocorrência de fenômenos que têm como palco
o urbano e que dificilmente aconteceriam em outros
lugares. A cidade no sentido simmeliano mais do que
um recorte geográfico é um estado mental, local de
costumes próprios como a flânerie tematizada por
Baudelaire e discutida por Benjamin (2001). Para este
autor, o flâneur é um “ser coletivo” que “encontra-se
ainda no limiar; no limiar da cidade e da classe burguesa. Nem numa nem noutra ele se sente à vontade.
Procura refúgio na multidão. [...] a multidão é o disfarce através do qual a cidade familiar atrai o flâneur
como uma fantasmagoria” (BENJAMIN, 2001, p.74).
Se flanar é circular pela cidade, deixando-se
afetar ou impressionar pelo que a atmosfera urbana proporciona, é possível comparar o pesquisador
urbano com um flâneur, pois este “entre os muros
dos prédios, vive, experimenta, reconhece e inventa
tanto quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro
paredes” (BENJAMIN, 1989, p. 194).
E foi ao flanar por Fortaleza, especialmente de
bicicleta e pela prática de corrida que passamos a
perceber como, sob a lógica dos “praticantes ordinários da cidade” (CERTEAU) o urbano adquire contornos específicos na quinta maior cidade do Brasil em
termos populacionais. Antes de adentrar nas linhas
de discussão deste exercício de “imaginação sociológica” é interessante situar e descrever a cidade que
potencializa estas reflexões.
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FORTALEZA DE FORTALEZAS
Fortaleza, capital que em seu nome traz a
ideia de segurança, força e necessidade de proteção
é, como muitas metrópoles, atravessada por diferentes temporalidades e espacialidades. Da condição de
vila a posto de capital do Estado do Ceará, a cidade
percorreu diferentes ciclos econômicos e mudanças
socioespaciais (SILVA, 2007).
Dos traçados em formato de xadrez de Adolfo
Herbster5, a cidade no século XIX se expandiu de seu
núcleo original em direção ao leste, oeste e ao sertão.
Encarou o mar, a quem dava as costas, e viu surgir
em suas ruas e passeios novos costumes, modas e artefatos. O algodão perdeu importância e instalaram-se novas indústrias e atividades comerciais, entre
elas o turismo. Como consequência das cercas e das
secas que assolam o Estado, migraram para capital
milhares de pessoas do interior, aumentado o contingente populacional da cidade (SILVA, 2007).
O crescimento demográfico e territorial das
cidades obrigou estranhos a conviverem e compartilharem regras e costumes. Em Fortaleza, não foi diferente. Os espaços de adensamento como parques,
ruas, cafés, teatros, entre outros, vão se configurando
como o local da sociabilidade e regras de civilidade
5

Ponte (2007, p.166) contextualiza que o plano de urbanização criado por
Adolfo Herbster “ao deixar a capital mais aberta e transparente, o plano dificultava possíveis ocorrências de revoltas e distúrbios, facilitando a vigília
dos poderes públicos sobre a capital.”
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vão se constituindo para reger os comportamentos
nestes locais. Era o encontro com o outro. O passeio público, espaço de lazer e convivência coletiva
da cidade, possuía pavimentos separados de acordo
com as classes sociais de seus frequentadores. Ponte (2007, p.171) contextualiza que “O Passeio era um
lugar para todos [...] mas separadamente. [...] mais
plausível considerar que essa separação se deu por
força do segregacionismo social já existente”.
O disciplinamento dos corpos e a ordenação
do espaço público foram criando mecanismos de
expulsão dos indesejados na paisagem visual da cidade: mendigos, pedintes, prostitutas, menores de
idade etc. De tal forma que é possível discutir a sociabilidade que foi se constituindo em Fortaleza pautada no horror aos “destoantes” e no sentimento de
indiferença ao espaço público percebido nos discursos, hábitos e costumes de “evitação” da rua.
Contemporaneamente, Fortaleza é um dos destinos turísticos mais procurados do país por turistas
nacionais e internacionais. Enquanto tal, pode-se dizer que existe um “lado A” que é apresentado e consumido por quem a visita e outros lados B, C, D que
são vividos por quem mora, trabalha, estuda e (sobre)vive em Fortaleza. A desigualdade é uma marca
desta cidade6 e tem como rebatimentos a segregação
6

Segundo dados recentes, o Ceará é o sétimo estado com altas taxas de desigualdade social no Brasil e o terceiro no Nordeste. https://www.opovo.com.
br/jornal/economia/2018/04/ceara-e-o-7-estado-mais-desigual-do-brasil.html
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socioespacial e índices alarmantes de violência7. A
capital do Ceará é uma das mais desiguais do Brasil
e teve mais da metade de seus bairros avaliados com
Índice de Desenvolvimento Humanos (IDH) baixo e
extremamente baixo (IBGE, 2010)8.
Como consequência deste cenário de uma cidade populosa e desigual, a violência cresceu em
proporções alarmantes em Fortaleza. É nesse contexto que lugares como shoppings e condomínios
residenciais fechados passam a ser preteridos em
relação a praças, parques, ruas, avenidas por promoverem uma sensação de segurança, pois como discute Bauman (2009):
A segurança pessoal tornou-se muito importante, talvez o argumento de
venda mais necessário para qualquer
estratégia de marketing. A expressão
‘lei e ordem’, hoje reduzida a uma promessa de segurança pessoal, transformou-se num argumento categórico de
venda. [...] A arquitetura do medo e da
intimidação espalha-se pelos espaços
7

Fortaleza lidera ranking entre as cidades mais violentas do Brasil com 77,3
mortos a cada 100 mil habitantes. Folha de São Paulo em 30/09/2015. Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1688265-capitais-brasileiras-tem-um-assassinato-a-cada-meia-hora.shtml?cmpid=facefolha

8

Conforme o IBGE (2010), mais da metade dos bairros de Fortaleza possui
Índice de Desenvolvimento Humanos (IDH) baixo e extremamente baixo e
apenas 7% dos pode ser classificado com IDH maior que 0,7 (numa escala
de 0 a 1). Fortaleza também lidera o posto de cidade com maior desigualdade de renda entre sua população na América Latina, segundo relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: http://g1.globo.com/ceara/
noticia/2012/08/fortaleza-e-uma-das-cidades-mais-desiguais-da-america-latina-diz-onu.html
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públicos das cidades (BAUMAN, p.5563, 2009, grifo do autor).

Conforme argumenta a pesquisadora Irlys Barreira (2011), o medo é constitutivo da sociabilidade
humana e acompanha a sociedade em sua gênese e
desenvolvimento, fazendo parte, portanto de um processo psicológico, histórico e sociológico. A associação
entre medo e cidade aciona dispositivos que dizem
respeito a situações consideradas intrínsecas a vida
nas cidades e decorrem da convivência entre estranhos, da desobediência às normas sociais e a crises
morais e ideológicas. O medo faz parte das relações
sociais e “embora possa ser experimentado de forma
individual, é de fato, um sentimento social, situado no
tempo e espaço, com repercussões sobre as práticas
e percepções de cidadania” (BARREIRA, 2011, p. 92).
A sociabilidade do fortalezense, nascido, criado ou que vive por estas bandas é marcada, de forma geral, pela indiferença em relação ao espaço público. Visualmente, esta indiferença se materializa
nos “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000), casas,
prédios e outras construções que se assemelham a
pequenas fortalezas de tanto que são “protegidas”
por grades, cercas elétricas, câmeras de segurança
e muros altos. Salvo as exceções, como os bairros
populares e de periferia onde os moradores ainda
“praticam o espaço” (CERTEAU, 1996), a maior parte
da população tem uma relação de passagem e temor
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em relação ao espaço público, pois este é o local da
exposição ao perigo iminente.
Dessa forma, convivem no espaço público fortalezense diferentes modos de uso e ocupação da cidade. Assim, é possível perceber em um bairro ou rua
um uso intenso da via pública, enquanto em outro,
muitas vezes vizinho, a convivência coletiva fica restrita aos ambientes privados e condomínios fechados,
shoppings etc. A prática da corrida de rua como esporte e atividade física e o uso de bicicleta como meio
de transporte parecem quebrar com esta expectativa.

A PRÁTICA DO CORRER
Dallari (2009) aponta a corrida de rua em sua
forma atual como um fenômeno sociocultural contemporâneo, constituída por uma multiplicidade de
valores e hábitos. A autora relata que, apesar de ser
uma prática esportiva com raízes na Antiguidade, foi
por volta de 1970 que tal prática obteve um crescimento acelerado e uma abrangência maior. Era o jogging
boom, o fenômeno responsável pela popularização do
esporte baseado na teoria do médico norte-americano Kenneth Cooper (daí o termo “fazer cooper”) que
incentivava a prática das corridas como meio de obter
os benefícios do condicionamento físico.
A corrida de rua, além dos benefícios à saúde que proporciona, mais do que condicionamento
físico ou perda de peso, é sentida pelos seus parti-
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cipantes como uma festa, uma celebração feita na
rua, geralmente realizada nos domingos de manhã
bem cedo. “É preciso correr para sentir!” é uma frase constante utilizada pelos praticantes para tentar
explicar as sensações que a corrida proporciona.
Para muitos praticantes, a corrida na rua em
espaços abertos constitui-se como uma prática bem
diferente do que correr em esteiras, nos ambientes
fechados das academias. Quem corre na rua, geralmente passa a não gostar de correr na esteira. A sensação de liberdade, de entrar em contato com o sol, o
vento, admirar as paisagens, conectar o corpo com a
natureza são algumas das vantagens elencadas pelas
atletas. Correr pela cidade também modifica nossas
relações com os lugares: as participantes afirmam
não sentir mais as ruas, aqueles pontos de referência
espaciais da mesma forma como quando são transeuntes, pedestres ou motoristas. Como afirma uma
corredora entrevistada:
Correr na rua te dá sensação de liberdade, você conhece outros lugares, tem
outra visão da ocupação da cidade,
aprende a amar o lugar onde mora, a
valorizar as pequenas coisas da vida. Às
vezes você passa de carro ou ônibus por
um determinado local e não tem a noção de como realmente aquele ambiente funciona, de como tem pessoas que
acordam cedinho para se exercitar, que
a rua tal está com muito lixo, que fulano
de tal vende coco. Quando você corre,
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tem a sensação de participante daquele
local. Você sente que está ocupando a
sua cidade (CORREDORA 2).

Nesse sentido, a corrida de rua tem uma qualidade motivadora, que proporciona prazer, alegria e
sensação de liberdade, proporcionando um conhecimento sobre a cidade que você não adquire no cotidiano pela automaticidade e falta de atenção.
As perspectivas de distância e tempo também
são modificadas. O tempo na esteira demoraria bem
mais a passar. Com relação à espacialidade, uma rua
ou um ponto de referência passa a significar uma linha de chegada ou um ponto de partida; um ponto
da corrida que você teve dificuldades ou quebrou
um recorde de velocidade; um trajeto em que você
percorreu 10 km pela primeira vez, entre tantas outras lembranças. Assim, a memória e a afetividade
passam a ser incorporadas em lugares onde você
costuma correr e viver aquelas experiências.
Outro benefício bastante citado entre as corredoras foi a questão da socialização. Nesse ponto, podemos citar as assessorias de corrida como importantes espaços dos processos de socialização aos quais
as entrevistadas se referem. Esses grupos auxiliam a
compreender o aspecto do coletivo do ato de correr
que, a princípio, pode ser concebido como individual.
As assessorias são grupos de profissionais que
se organizam para treinar os atletas, oferecendo su-
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porte físico, profissional, e psicológicos àqueles que
desejam ingressar no universo das corridas ou àqueles
que desejam aprimoramento (melhoramento da performance) ou ingresso em novas modalidades, como
o triatlo. Geralmente formadas por profissionais de
educação física, podendo ser ex-atletas ou não. Elas
fazem parte de um conjunto de empresas que produzem equipamentos, organizam eventos e patrocinam
atletas e provas, compondo assim uma rede responsável pela logística das corridas de rua. As assessorias
ainda podem ser concebidas como importantes espaços de biossociabilidade ao se tratar de uma forma de
estruturar relações, a partir de critérios de mérito e
reconhecimento, fundadas em regras ligadas às práticas de autovigilância fisiológica, regimes de ocupação
do tempo e ideias de performance física (RABINOW,
1999). Sobre tais práticas de autovigilância e regimes
de ocupação, elas foram bem ilustradas na resposta
da corredora à pergunta sobre como o hábito de correr na rua teria modificado sua vida:
[...] meus hábitos alimentares mudaram totalmente. Sou bem focada e procuro me alimentar bem para obter um
bom desempenho. E no dia anterior
ao treino evito sair da dieta porque sei
que vou sentir desconforto e dor de
barriga durante a corrida. Tomo suplementos e vou à nutricionista regularmente. Por fim, a corrida transformou minha vida social. Hoje, eu tenho
muitos amigos que conheci na corrida,
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evito sair nos dias anteriores aos treinos e provas (adeus saidinhas de sexta
feira ou mesmo no sábado quando tenho prova domingo). Após a corrida de
sábado vou tomar café da manhã com
a turma da assessoria, faz parte da minha manhã e é um momento que adoro. É muito bom estar com pessoas que
tem os mesmos interesses que você e
falar sobre o que gostamos (combinar
viagens para participar de uma prova,
compartilhar o treino, falar dos equipamentos que usamos, trocar dicas de
tênis etc) (CORREDORA 3).

Dessa forma, a assessoria reúne um conjunto
de pessoas que incorpora novos hábitos devido ao
esporte e se une pelos interesses suscitados por ele.
Os que mais se dedicam à prática obtêm prestígio
e reconhecimento no grupo, sendo considerados os
mais perseverantes, esforçados e disciplinados, na
medida em que “alcançar um objetivo” é uma constante meta renovada dentre os participantes.
A ideia de coletividade deve ser retomada, pois
ele é fortemente presente no discurso dos recém-chegados nos grupos. O incentivo para manter a prática,
o fato de correr com outras pessoas que apoiam e
incentivam é um dos motivos mais frequentes. Em
momentos, a assessoria é entendida como uma família em que aniversários, novos recordes, datas comemorativas são comemoradas. E onde se encontra
apoio também em momentos tristes, como quando
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algum atleta se lesiona ou não consegue alcançar a
meta pretendida. Assim, utilizar a camisa de uma
assessoria é identificar o corredor como pertencente àquele grupo que envolve não somente relações
de prestação de serviços, mas também questões de
ordem afetiva. Sobre a importância dessas relações,
afirma uma das entrevistadas:
Mas... preciso admitir: se puder correr
acompanhada tudo se torna melhor
ainda. Acho mais seguro, divertido e
estimulante. Às vezes estamos cansados, com dificuldade de render, querendo diminuir o ritmo, e o colega te
estimula a dar o seu melhor, a continuar. Ou você ajuda o colega e recebe
um “obrigado” sincero e de coração....
não tem preço (CORREDORA 4).

O ESPORTE E A RELAÇÃO COM A
CIDADE DE FORTALEZA
A prática da corrida nos revela importantes
pontos sobre as relações dos moradores com Fortaleza. Um ponto interessante a ser problematizado é
onde são realizados os treinos de corrida de rua de
Fortaleza. Em que pontos da cidade as principais assessorias escolhem para realizar seus treinos?
Sem dúvida, um dos locais mais disputados da
cidade não apenas por corredores, mas pelo público em geral, é a Beira Mar. O calçadão da Beira Mar
de Fortaleza é bastante movimentado diariamente.
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Após a intensificação da prática da corrida, os corredores passaram a ser personagens daquele espaço. A
escolha pelo local deve-se, entre outros fatores, pelo
fato da Beira Mar ser um dos principais cartões-postais da cidade, um importante ponto turístico situado numa região “nobre” da cidade. Outro ponto escolhido pelas assessorias para realizarem os treinos
é o Shopping Iguatemi, o shopping mais tradicional
de Fortaleza localizado no bairro Guararapes, também considerado “nobre”9.
Geralmente, os treinos acontecem no mesmo
local duas vezes na semana, e o treino de sábado acontece em um local-surpresa. Entretanto, não é todo tipo
de local que agrada os corredores: muitos não comparecem quando o treino é marcado fora do eixo desses
bairros “nobres”. Assim, é possível identificar alguns
recortes de classe em Fortaleza baseando-se pela relação que os corredores fazem da cidade, suas preferências e receios pelos locais de treino.
Um dos problemas mais citados nos discursos
dos corredores e que influencia diretamente na decisão dos locais de treino é a questão do medo e da insegurança em Fortaleza, mencionado anteriormente.
9

O marcador social de classe é um ponto de inflexão interessante para se refletir sobre a prática da corrida de rua em Fortaleza. Além de observações
baseadas na cartografia territorial, que indica nitidamente que a maioria
dos treinos e das assessorias se localizam nas regiões mais privilegiadas
da cidade, as quatro corredoras entrevistadas são consideradas de classe
média alta, conforme as questões socioeconômicas do questionário, além
de todas possuírem nível superior completo. Os critérios de escolha das autoras para a entrevista foram: tempo de prática da corrida, assiduidade aos
treinos e acessibilidade da pesquisadora.
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Correr na rua, portando objetos caros como os equipamentos utilizados na corrida, exige um aparato de
segurança para que o corredor possa se sentir seguro.
E tal aparato deve ser fornecido pelas assessorias e
pelo poder público da cidade. Nesse sentido, o medo
social (BAIERL, 2004) que se produz e se constrói a
partir das múltiplas formas da violência, transforma
as práticas de sociabilidade, ditando os trajetos dos
corredores de rua de Fortaleza. A violência e o medo,
conforme Caldeira (2000), combinam processos de
mudança, alterando a arquitetura urbana e modificando de forma significativa as diversas formas de sociabilidade e o cotidiano não somente dos corredores,
mas dos fortalezenses de maneira geral.
Como já esperado, o medo esteve presente nas
entrevistas realizadas, entretanto, uma questão relevante foi a questão do assédio. A possibilidade de
ser assediada foi um dos pontos mais enfatizados
quando as interlocutoras pensaram sobre as especificidades de ser mulher e corredora. Além do medo
recorrente do assalto, as entrevistadas expuseram o
medo de sofrerem violência sexual, juntamente com
uma sensação de insegurança e desproteção.
O receio de sair para correr mais cedo, quando o céu ainda está escuro é presente. Logo, depender de outra pessoa para correr cedo é um obstáculo
à prática de correr para elas, um elemento restritivo. Algumas entrevistadas relataram já terem sido
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abordadas por brincadeiras desagradáveis, piadas,
convite e palavras obscenas, geralmente feitas por
jovens embriagados voltando de festas. Também foi
mencionada a ocorrência de assédios entre os próprios colegas da assessoria, inclusive alguns casados, acusados de abordagens grosseiras. A questão
do vestuário – o fato de vestir roupas apertadas, curtas, correr apenas com top – foi salientada como um
marcador que supostamente delegaria a outras pessoas a capacidade de julgar e reprovar posturas, tais
como a de se vestir com determinadas roupas.
Retomando a relação do esporte com a cidade,
um segundo ponto a ser ressaltado é o conflito existente entre as múltiplas atividades nas ruas criadas e
dissolvidas pelos citadinos (FRÚGOLI, 2011). No caso
da análise em questão, citamos como exemplo a própria Beira Mar como alvo de polêmica quando a Prefeitura de Fortaleza liberou a ciclovia que passou a
ser compartilhada entre ciclistas e pedestres. Outros
exemplos de tensões é o descontentamento explícito
de motoristas durante as corridas organizadas que
interditam as vias durante uma parte da manhã de
domingo. Tais dilemas desembocam em questionamentos interessantes ao tema: como os corredores
de rua pensam a rua e o uso que fazem dela? Como
se sentem diante dos outros usuários?
Dentre os principais problemas apontados pelas interlocutoras sobre as experiências de correr
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nas ruas fortalezenses, a má conservação das vias
foi um dos mais citados. O péssimo estado de ruas
e calçadas, asfalto desgastado, desníveis, buracos
que podem ocasionar lesões. A sinalização também
é outro quesito que poderia ser melhorado. A postura agressiva dos motoristas aumentaria o medo de
ser atropelada ao disputar espaço com carros, já que
existiriam poucos espaços destinados para esse fim
específico. Para as entrevistadas, não há uma compressão por parte dos outros usuários do uso que os
corredores fazem da rua. Segundo elas, o compartilhamento da rua não seria “harmônico”. Sobre tais
conflitos, discorre a corredora:
No trânsito, o “menor” deve ser o protegido: pedestre, corredor, ciclista, motoqueiro, motorista. Mas não é bem o
que acontece. Precisamos aprender a
compartilhar os espaços públicos e parar de pensarmos apenas em nós mesmos (CORREDORA 3).

Quando perguntadas sobre o que o poder público poderia fazer para melhorar as condições de
correr na cidade, as principais medidas citadas foram: criação de pistas de corrida, campanhas de
conscientização para os motoristas, autorização do
compartilhamento de ciclofaixas, investimentos em
segurança. Outra importante ação que poderia ser
tomada é estimular a prática nas escolas e nas praças. Uma das corredoras entrevistadas comentou sobre a falta de incentivo ao esporte:

Cidades em ação | 355
É um absurdo não termos uma pista
de atletismo para uso da população.
O Centro de Formação Olímpica, que
deveria ter sido finalizado na Copa
do Mundo de 2014 está praticamente
abandonado e os atletas carentes de espaços para treinar. Acho que deveriam
ter mais leis de incentivo a eventos que
promovem a corrida de rua e regulamentação de premiação em dinheiro
para provas oficiais (muitos atletas são
carentes e sobrevivem do esporte, não
podem pagar as contas apenas com um
troféu). Outra iniciativa importante é
levar o esporte a crianças e adolescentes. Assim como temos areninhas para
a prática de futebol, por que não criam
espaços para as diversas modalidades
de atletismo? O projeto Força Falcão de
Atletismo, comandado voluntariamente pelo professor Oswaldo Falcão funciona há mais de 20 anos de forma gratuita sem ajuda do poder público. Esses
projetos já salvaram muitas crianças
da marginalidade e precisam de incentivos, recursos e divulgação para que
sejam multiplicados (CORREDORA 3).

Além de ressaltarem a dimensão formativa
que o esporte pode exercer na vida das crianças e
dos adultos, as interlocutoras também comentaram
os benefícios que a prática pode trazer a cidade de
Fortaleza. O fato de ocupar a cidade foi mencionado,
juntamente com uma maior sensação de bem-estar e
segurança ao ver a cidade mais habitada, integrando
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o participante do esporte aos espaços urbanos e entre si, o que denominaram de “convivência social”.
Assim, temas limpeza, sustentabilidade, valorização
das áreas verdes, do turismo, do comércio foram
apontadas como consequências positivas da prática
de corrida de rua.

SOB DUAS RODAS: MULHERES, ESPAÇO
PÚBLICO E BICICLETA
A bicicleta se configurava no meu repertório como instrumento de lazer e
fez parte da minha infância de criança classe média que morava em cidade do interior onde o medo urbano e a
violência não ocupavam lugar central
na vida pública. Com minha bicicleta,
extrapolava os limites da minha rua
e vivenciava a cidade que eu morava
sob outra perspectiva, para desespero
de minha mãe. Como se a vida adulta
fosse incompatível com esse costume
infantil de montar numa bicicleta, na
cidade grande para qual me mudei a
fim de concluir meus estudos, o deslocamento tinha como opções o ônibus,
o carro ou a caminhada. Em 2014, motivada pelo crescimento dos grupos de
night bike (grupos de ciclistas que se
reúnem para pedalar no período da
noite com o intuito esportivo ou de lazer) adquiri uma bicicleta novamente,
mas minhas experiências de andar de
bicicleta nesse novo contexto se limitavam ao dia e hora em que o grupo
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acontecia. Minha ansiedade em vivenciar o que a bicicleta me proporcionara durante a infância como a sensação
de liberdade e vivência da cidade me
levou a usar a bicicleta em situações
para além dos momentos com o grupo:
comecei a fazer pequenos deslocamentos, sempre em horários de pouca movimentação como o início da manhã ou
noite. A insegurança mediava o meu
uso da bicicleta e eu de forma automática reproduzia o discurso do medo e
da evitação. Ao timidamente assumir
a condição de ciclista passei a reparar
nas bicicletas circulando pela cidade:
era notório que elas estavam aumentando, mas bem antes das ciclofaixas e
grupos de pedais, mas eu sabia que a
bicicleta já marcava presença nas vias
de Fortaleza (Depoimento de Lara Silva, uma das autoras deste artigo).

A bicicleta surgiu na cena pública das cidades na
transição entre os séculos XIX e XX e se configurou com
um símbolo de modernidade, trazendo consigo inovações nas vestimentas de ciclistas e nas práticas de lazer
e mobilidade nos espaços públicos (MELO; SCHETINO,
2009). Enquanto artefato, a bicicleta passou por diferentes modificações quanto a materiais, design e utilidades
e permanece associada à ideia de urbanidade.
Em muitas metrópoles cujo trânsito já não tem
capacidade de comportar veículos automotivos a bicicleta é um meio de transporte alternativo que faci-
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lita a mobilidade e em Fortaleza essa realidade não é
diferente, principalmente no caso dos moradores de
bairros periféricos10. É nesse contexto que a gestão
municipal 11 passou a incentivar o uso de bicicletas
por meio das estações de bicicleta compartilhadas,
da instauração da ciclofaixa de lazer aos domingos e
da construção de ciclovias.
Os marcadores sociais que caracterizam os ciclistas que circulam por Fortaleza são diversificados:
homens, mulheres, jovens, adultos, trabalhadores,
estudantes, esportistas, moradores de bairros “nobres” e periféricos etc. As motivações para uso de bicicleta vão desde a preocupação com meio ambiente,
a economia de tempo, a busca por qualidade de vida,
saúde, necessidade. A bicicleta demonstra se conectar com diversos assuntos: gênero, meio ambiente,
saúde, esporte, lazer etc.
Os grupos de cicloativistas, como se denominam os ciclistas que militam em prol do ciclismo12,
10 A bicicleta na periferia, muitas vezes, é o principal meio de transporte para
muitos moradores: é utilizada para deixar crianças na escola, fazer compras, ir ao trabalho etc. Disponível: https://bicicleteirossuburbanos.wordpress.com/ Acesso em 15/11/2018.
11 Na gestão municipal que teve início em 2012 são desenvolvidas ações e realizadas obras de mobilidade urbana voltadas para incentivar o uso de bicicletas e aumentar a circulação de ciclistas pela cidade. Estas ações fazem
parte de uma agenda pública de políticas voltadas para a mobilidade na
cidade que incluem também integração entre transportes públicos, investimentos no VLT entre outros. Disponível: http://tribunadoceara.uol.com.br/
noticias/mobilidadeurbana/fortaleza-no-caminho-certo-10-acoes-que-promoveram-a-mobilidade-urbana/ Acesso em 15/11/2018.
12 A militância dos ciclistas que lutam pela incorporação da bicicleta na pauta
de políticas urbanas revela como a bicicleta pode ser um instrumento político mais do que um meio de transporte, esporte ou lazer.
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e os usuários de bicicletas bem como o comércio e
os serviços entorno desta prática se multiplicam em
Fortaleza 13. E em relação às mulheres? Como esses
números de configuram? As Ciclanas: Mulheres no
trânsito de Fortaleza em 2016 é um grupo criado no
Facebook e que agrega mulheres que se interessam
por usar a bicicleta como meio de transporte. No
grupo são compartilhadas dicas de segurança, indicações de tipos de bicicletas e agendadas oficinas de
manutenção e conserto.
As Ciclanas adquiriram organicidade em 2015,
a partir de discussões em outro grupo de usuários de
bicicleta no qual ciclistas homens propuseram como
ação para o dia 8 de março (dia internacional da mulher) distribuir flores na ciclofaixa de lazer que acontece aos domingos. Algumas meninas questionaram
a ação e insatisfeitas com a recepção que tiveram
por parte dos membros do referido grupo, decidiram
criar outro no qual apenas mulheres seriam aceitas.
A relação entre ciclismo e condição feminina
não é recente. Segundo os pesquisadores da história
do ciclismo feminino, Melo e Schetino (2009), a bicicleta foi um importante instrumento na construção
da autonomia das mulheres à época das primeiras
reivindicações públicas feministas. Além de possibilitar liberdade de movimentação, a bicicleta acarretou
13 Fortaleza possui atualmente 01,5 km de ciclovias, 120,8 km de ciclofaixas,
3,9 km de ciclorrotas e ainda o passeio compartilhado de 0,1 km, totalizando 226,3 km de espaços adaptados para ciclistas em Fortaleza. Disponível:
https://fortalezaetc.com.br/ciclofaixa-de-fortaleza/. Acesso em 10/09/18.
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mudanças nas vestimentas femininas que tiveram
que ser adaptadas ao novo meio de transporte. Uma
feminista da época diz: “Deixe-me dizer o que penso da bicicleta. Ela tem feito mais para emancipar as
mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. Ela
dá às mulheres um sentimento de liberdade e autoconfiança. Eu aprecio toda vez que vejo uma mulher
pedalando... uma imagem de liberdade” (ANTHONY,
1896, p. 10 apud MELO e SCHETINO 2009).
A bicicleta relaciona-se historicamente à presença da mulher nos espaços públicos e às consequências que essa presença acarreta como assédios
e vulnerabilidade. É comum as integrantes do grupo
no Facebook relatarem situações em que se arriscaram no trânsito com “trancadas” e perseguições de
carros, ônibus etc., e os casos de assédio que sofreram enquanto andavam de bicicleta 14.
No grupo das Ciclanas do Facebook são compartilhadas e trocadas informações sobre as experiências
de andar de bicicleta na cidade, além de ser organizados eventos, passeios em grupo, exibição de filmes,
rodas de conversas, oficinas de mecânica e correção
14 É esta a justificativa dada pelas moderadoras para o grupo ser exclusivo,
pois pretende “ser um espaço de acolhimento, conforto, confiança e desabafo para as mulheres que por sua condição feminina sentem-se inibidas em
grupos mistos de bike” Disponível: https://www.facebook.com/ciclanas/. Em
maio deste ano, uma ciclista foi atropelada e teve uma das pernas amputadas devido a imprudência de um motorista de ônibus. Disponível: https://
www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/05/ciclista-e-atropelada-por-onibus-em-cruzamento-da-antonio-sales-com-do.html. Acesso em 10/09/18.
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postural. A seguir a descrição do grupo possibilita
compreender as motivações que animam as Ciclanas:
Nós, as Ciclanas - Mulheres de Bicicleta
no Trânsito de Fortaleza, somos um coletivo de mulheres ciclistas urbanas que
existe desde março deste ano. Realizamos diversas ações, incluindo oficinas
internas de mecânica, alongamento,
lambes, stencil e orientação prática com
fisioterapeuta. Na partilha de experiências e conhecimentos, sempre com uma
Ciclana passando seu conhecimento
para outra Ciclana, vamos encontrando
cada vez mais caminhos para a conquista da autonomia e do empoderamento
feminino. Sabemos que o percurso é
longo. Queremos percorrê-lo juntas,
com decisões coletivas, espaços amplos
para o diálogo e disposição para ocupar
a rua, pedalando, sempre! Nesses meses
de existência, já foi possível perceber
que a quantidade de mulheres que busca e anseia por exercer suas liberdades
é crescente e que o apoio mútuo nesse
momento é fundamental. Nesse contexto, a bicicleta tem sido ferramenta de
viabilização, sendo usada como justificativa para a troca de experiência e conhecimento, servindo à nossa autoestima e construindo relações de confiança
entre mulheres fortes, indo de encontro
com paradigmas sociais conservadores
que não encontram mais sustentáculo
na nova ordem social de independência que nós, mulheres, buscamos viver
hoje em dia. Assim, sigamos! Fortes, lin-
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das, arrasadoras e poderosas, buscando
viver as nossas vidas cada uma do jeito que quiser, sem julgamentos e sem
amarras e sempre com o intuito de sermos fiéis aos nossos anseios (Publicação
no grupo do Facebook em 01/12/16).

Os membros ativos do grupo no Facebook que
atualmente somam mais de 1000 participantes tem
uma composição diversificada: embora façam parte
mulheres de diferentes faixas etárias, moradoras de
diferentes bairros da cidade e com rendas também
variadas, as ciclanas demonstram pelo teor crítico e
político de suas falas que são mulheres com grau de
escolaridade em sua maioria de nível superior.
Em comum, as ciclanas compartilham a identificação de gênero e os desafios de ser mulher e andar de bicicleta pela cidade. Estes desafios, relatados
em diversos depoimentos das ciclanas, relacionam-se principalmente ao medo da violência no trânsito e urbana além de assédio que sofrem no trânsito
com cantadas e piadas, mostrando que em relação
ao direito à cidade, especialmente as mulheres encontram resistências.
No tópico seguinte, analisaremos os relatos
das ciclanas no referido grupo do Facebook, procurando relacionar com três focos de discussão: 1) a
vivência da cidade a partir da bicicleta; 2) o medo
que permeia a relação com o espaço público em Fortaleza e que o para as ciclanas assume uma dupla
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significação devido a sua condição feminina; 3) as
astúcias e estratégias de enfrentamento a este medo.

CIDADE, MEDO E ASTÚCIAS COM A
BICICLETA
O espaço público é vivenciado de maneira
diferente para homens e mulheres. A exposição da
mulher em público historicamente carrega um apelo moral e a expõe duplamente ao “perigo” que as
ruas podem representar. Estar na rua em cidades
consideradas inseguras é estar suscetível a assaltos e
outros eventos violentos e estar na rua e ser mulher
é somar a estes os riscos de ser vítima violências sexual e simbólica. Sennett (1974) ao discutir a gênese
do espaço público, afirma que
o público e a ideia de desgraça estavam
intimamente ligados. Para um homem
burguês, o público tinha uma conotação moral diversa. [...] Assim, para os
homens, a imoralidade da vida pública
estava aliada a uma tendência oculta,
para que se percebesse a imoralidade
como uma região da liberdade, ao invés de uma região de simples desgraça, como era para as mulheres (SENNETT,1974, p.39).

A vivência da cidade, a partir da bicicleta, se dá a
partir do compartilhamento de rotas consideradas seguras pelas ciclistas, informes a respeito de locais ade-
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quados para guardar ou ir de bicicleta, além de alertar
sobre vias onde costumam acontecer acidentes:
não é acidente se puder ser evitado, é
crime. Indo pro hospital escuto gritos
vindos da ciclofaixa da Antônio Sales,
no cruzamento da Dona Leopoldina.
Vejo uma aglomeração, um ônibus parado no meio da rua e decido me aproximar. Avisto o pneu retorcido, a carne
destruída e a moça de cabelo vermelho, que poderia ser eu. Ficamos eu e
outro colega, médico e também ciclista, ajudando até o SAMU chegar, com
os bombeiros, pra enfim trazê-la ao
hospital. Outras pessoas tentavam ajudar como podiam, mesmo que apenas
falando palavras de conforto e incentivo. Nesse breve tempo, soube um pouco de sua vida, quase interrompida pra
sempre pela pressa de alguém que não
consegue dar o valor que a vida alheia
deveria ter. Todo dia a gente se prepara pra uma guerra, que não precisava
existir. Todo dia a gente cansa, luta e
torce pra não ver nem o nosso sangue
nem o de nenhum outro ciclista ou pedestre escorrendo no chão (Publicação
do Facebook em 08/08/18).

Contextualmente, o medo associado à Fortaleza na contemporaneidade diverge do temor que se
sentia na cidade de décadas anteriores. Dessa forma,
a relação entre medo e cidade pode ser pensado a
partir de três pressupostos: 1) sua historicidade; 2)
sua relação com um imaginário coletivo e 3) a liga-
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ção entre falhas na eficácia da crença nas instituições de controle e o sentimento de desproteção.
Um questionamento se impõe: esse medo, vivenciado pelas ciclanas e por tantos moradores de
Fortaleza e de outros lugares causaria a morte do espaço público das cidades? Para Rogério Proença Leite (2009) não, pois as diferenças precisam ser vistas,
precisam de materialidade e nesse sentido ainda se
faz necessário debater sobre o espaço público especialmente se o foco da análise se voltar para as ações
e práticas que o animam e o recriam. Segundo Agier
(2011), é por meio dessa operação epistemológica,
que desloca a atenção da cidade para os citadinos,
que se pode chegar a compreensão do que faz a cidade e não do que ela é: “cidade vivida, cidade sentida,
cidade em processo. Trata-se de uma interrogação
que diz respeito aos citadinos e à sua experiência de
cidade” (AGIER. P.38, 2011).
O conceito de espaço público, nesse sentido,
convoca um novo léxico: o de espaço público intersticial, ou seja, a interface entre esfera pública e espaço urbano, uma vez que “essa noção contempla as
relações de reciprocidade causal entre a construção
social do espaço e a espacialização das ações sociais”
(LEITE, 2009, p.199). Esta é a orientação com a qual
este ensaio dialoga.
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Esta noção de espaço público se conecta com a
proposta de Jane Jacobs (2009) para quem as ruas e
calçadas são como um “balé”,
não uma dança mecânica, com os figurantes erguendo a perna ao mesmo
tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas a um balé complexo, em que cada indivíduo e os grupos têm todos os papéis distintos, que
por milagre se reforçam mutuamente
e compõem um todo ordenado. O balé
da boa calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e em qualquer lugar
está sempre repleto de novas improvisações (JACOBS, 2009, p.52).

O balé das ruas e calçadas, animadas pela
presença de pessoas revela ser o antídoto contra a
“morte das cidades” de que fala a autora. No lugar
de evitar as ruas ou aderir ao discurso do medo, as
ciclanas insistem em marcar presença na esfera pública com suas bicicletas. Esta insistência pode ser
discutida como resistência, astúcia.
A reinvenção das cidades e do espaço público
passa pelas astúcias, discutidas à luz de Michel de Certeau (1996) como “procedimentos criativos do cotidiano” e nesse sentido se configurariam como táticas,
“movimento dentro do campo de visão do inimigo
[...] e no espaço por ele controlado” (CERTEAU, p.100,
1996). As astúcias das ciclanas relacionam-se aos percursos que combinam em fazer juntas, nas estratégias

Cidades em ação | 367

de enfrentamento ao assédio, nas trocas de favores
entre membros, na organização de pedais (passeios)
exclusivos para mulheres, nas dicas de trajetos menos
perigosos ou mais fáceis de transitar etc.
Há um desencontro proposital de discursos:
de um lado os números da violência, o alarde da mídia, o boca-a-boca que amedronta, afasta e exclui. De
outro, um discurso dos sujeitos e uma atuação que
busca integrar, convoca a demorar-se na paisagem
da cidade e a voltar a fazer parte dela:
Práticas estranhas ao espaço “geométrico” ou “geográfico” das construções
visuais, panópticas ou teóricas. Essas
práticas do espaço remetem a uma
forma específica de “operações” (maneiras de fazer) a “uma outra espacialidade” (uma experiência antropológica, poética e mítica do espaço) e a uma
mobilidade opaca e cega da cidade
habitada. Uma cidade transumante, ou
metafórica, insinua-se assim no texto claro da cidade planejada e visível
(CERTEAU, p.172, 1996).

A ligação, pessoas e lugares, tem a princípio
dupla natureza: pertencimento ou aversão. Pertencimento que reflete em cuidado, preservação, presença e aversão que pode resultar em desprezo, depreciação, abandono. Sob esta ótica, a cidade e a relação
que seus habitantes criam com ela pode ser vista
como depósito de sentimentos múltiplos:
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A cidade é, no sentido forte, “poetizada” pelo sujeito: este a re-fabricou para
seu uso próprio desmontando as correntes do aparelho urbano; ele impõe
à ordem externa da cidade a sua lei de
consumo do espaço. [...] Aí se acham
reunidas todas as condições para favorecer este exercício: conhecimento dos
lugares, trajetos cotidianos, relações
de vizinhança (política), relações com
os comerciantes (economia), sentimentos difusos de estar no próprio território (etologia), tudo isso como indícios
[...] segundo o qual o espaço urbano
se torna não somente o objeto de um
conhecimento, mas o lugar de um reconhecimento (CERTEAU et al, p.45, 1997).

As ciclanas parecem apontar pistas interessantes para compreender como se dá este processo de
reconhecimento. Por meio da incorporação da bicicleta como um modo de se relacionar com a cidade
e as discussões que envolvem a condição feminina
transversais a esta prática, as ciclanas apontam para
a riqueza que é discutir os processos sociais que tem
como palco, cenário e roteiro a cidade. Ademais, o caráter preliminar das questões apontadas neste ensaio
merece ser melhor aprofundadas posteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando nas duas experiências etnografadas
nesse artigo, um ponto comum evidenciado é a situação de perigo e vulnerabilidade que as mulheres se
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submetem ao ousar usar a cidade, seja correndo ou
pedalando. O viver a cidade e o sentir a rua, nesse
sentido, podem ser lidos como atos transgressores,
constantemente questionados e ameaçados. Dessa
forma, estratégias de resistências precisam ser pensadas, compartilhadas e acionadas de acordo com cada
ocasião: seja pedindo para um amigo corredor homem correr mais cedo às 4 da manhã, seja trocando
uma dica no Facebook sobre qual trajeto é a melhor
escolha. Ocupar a cidade, assim, traz riscos, o medo
de serem atropeladas por motoristas agressivos é
uma queixa constante tanto no grupo das corredoras
quanto entre as ciclistas. Dessa forma, essas maneiras de viver a cidade por essas mulheres parecem vir
acompanhadas por esse sentimento de irrupção.
Dentre as diferenças entre os grupos pesquisados, o caráter político do grupo Ciclanas é bem mais
evidenciado do que nas assessorias de corrida. Estas, não possuem esse traço de maneira tão explícita,
mas isso não exclui seus praticantes de reivindicar
melhorias para a cidade de outras maneiras. Se a bicicleta é considerada um instrumento político, o corpo também o é, principalmente nessas observações,
onde o corpo feminino é evidenciado, exposto e atua
diretamente na ocupação do espaço público.
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A MOBILIDADE URBANA E SUAS
POLÍTICAS: A CRISE DO TRÂNSITO EM
FORTALEZA E O BRT
Irapuan Peixoto Lima Filho1

INTRODUÇÃO
A cidade de Fortaleza, capital do estado do
Ceará, experimenta uma dinâmica de intensa urbanização e, com isso, a ampliação vertiginosa de sua
frota de veículos, o que ocasiona grandes congestionamentos. Em contrapartida, não há um sistema de
transporte público plenamente capacitado para servir como alternativa ou mesmo solução ao problema.
Ao contrário, uma análise das políticas públicas para mobilidade urbana na cidade demonstra a
dissociação entre problema e “solução”, na medida
em que as ações governamentais terminam por insistir em práticas que ou não são efetivas para combater as adversidades, ou são lentas demais e realizadas
numa configuração de políticas descontinuadas que
marcaram as sucessões de gestões ao longo dos anos.
1

Doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), pesquisador do Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade (LEPEC).
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Então, ao mesmo tempo em que os congestionamentos em Fortaleza vão se tornando endêmicos,
a lenta ação governamental ainda desperdiça tempo
e recursos em medidas paliativas ou ineficazes. Além
do mais, é sempre importante ressaltar que, quando
falamos em problemas de trânsito, congestionamentos e lentidão, estamos nos referindo a pessoas que
são obrigadas a gastar consideráveis somas de seu
tempo diário em deslocamentos, muitas vezes, em
situações desconfortáveis como ônibus carregados
acima de sua capacidade.
Neste artigo, analisamos a questão da mobilidade urbana em Fortaleza a partir das políticas municipais voltadas ao tema, com ênfase no BRT (Bus
Rapid Transit), os corredores de faixas exclusivas ao
transporte público. Para isso, verificamos como se
dá a expansão urbana da cidade e os vetores que influenciam o deslocamento diário dos indivíduos.

A URBANIZAÇÃO EM FORTALEZA E SUA
REGIÃO METROPOLITANA
A urbanização é um fenômeno que se espalha
por todo o globo de modo decisivo. Desde 2014, mais
da metade da população vive em cidades, diz a ONU.
Os dados de 2018 mostram que 55% da população
humana vive em áreas urbanas e que este número
era de apenas 30% em 1950 e será de 68% em 2050.
Um em cada oito dos habitantes do planeta vive em
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uma das 33 megacidades que, para a Organização
das Nações Unidas são aglomerados urbanos com
mais de 10 milhões de habitantes (UN, 2018).
Dentre as megacidades, destaque para Tóquio,
Deli e Shangai, com 37, 29 e 26 milhões de habitantes,
respectivamente. Cidade do México e São Paulo estão
mais ou menos empatadas (com 22 milhões cada),
seguidas por Cairo, Mumbai, Pequim e Dhaka, cada
qual com aproximadamente 20 milhões (UN, 2018).
Como podemos notar, o Brasil aparece representado com a cidade de São Paulo ocupando a 4ª
ou 5ª posição dentre os aglomerados urbanos mais
populosos do mundo2. Os números levam em consideração não somente o município em si, mas sua
Região Metropolitana, com alto índice de conurbação e 39 municípios. Entretanto, já é possível ir além,
considerando um conglomerado ainda maior, a megalópole brasileira, reunindo 72 municípios intensamente conectados somando mais de 32 milhões de
pessoas. (QUEIROGA, 2005; IE.UFRJ, s.d.). O Brasil é
um bom exemplo da explosão urbana das últimas
décadas: possui nada menos do que 17 municípios
com mais de um milhão de habitantes e outros 25
com mais de 500 mil pessoas (IBGE, 2018a).
Considerando Fortaleza de modo específico,
a capital do estado do Ceará aparece apenas com
2

O relatório não dá os números detalhados, causando um empate entre São
Paulo e Cidade do México na 4ª e 5ª posições.
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um pequeno destaque dentro desse quadro: com
2.627.482 habitantes, é a quinta cidade mais populosa do Brasil (IBGE, 2018b). A especificidade do caso é
a altíssima taxa de crescimento em décadas passadas
e a grande área de influência, que chega a três outros estados e se firma como a terceira maior área de
influência do Brasil em termos populacionais, com
11,2% da população brasileira, como aponta Costa e
Amora (2015)3.
Além disso, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) abrange 19 municípios, totalizando
4.051.744 habitantes, numa área que abriga dois
complexos industriais de grande porte: o Distrito
Industrial de Maracanaú e o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém (CIPP)4.
A maneira como esses municípios estão distribuídos no espectro da RMF é bastante distinto: enquanto há populações vultosas como as de Caucaia
(363,9 mil), Maracanaú (226,1 mil) e Maranguape
(127,0 mil); outras possuem pequeno quadro populacional e parecem estar associadas muito mais por
questões geográficas ou potenciais de industrialização, como Chorozinho (19,3 mil), Pindoretama (20,7
mil) e São Luiz do Curu (12,9 mil) (IBGE, 2018b).
3

No caso, os estados são Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.

4

Os municípios da RMF são: Fortaleza, Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi.
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Quando analisamos o crescimento populacional da RMF surgem alguns destaques, como Eusébio
e Horizonte, que duplicaram e quadruplicaram sua
população, respectivamente, entre 1991 e 20185. Porém, quando os valores são convertidos no Gráfico 1,
notamos que a taxa de crescimento é mais acentuada em Caucaia ao mesmo tempo em que os casos de
Maracanaú e Maranguape se equivalem proporcionalmente; o de Horizonte não é tão acentuado, e o do
Eusébio é proporcionalmente ainda menor.

Gráfico 1: Crescimento populacional da RMF 1991-2018.
Fonte: Do autor, gerado a partir dos dados de Pequeno (2009)
e IBGE (2018).

Para além do problema do crescimento populacional, as cidades da RMF também sofrem da conurbação com o polo e o risco inerente de tal condição, que é
o movimento pendular da população e a criação de “cidades dormitório”. Accioly e Nogueira (2015) percebem
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três vetores principais de expansão da mancha urbana
de Fortaleza: Caucaia, Maracanaú e Eusébio.
Para os autores, os três casos são influenciados por um esforço de descentralização industrial
para além da cidade polo, com as duas primeiras
abrigando, como já escrito, o CIPP e outro distrito industrial6. Caucaia e Maracanaú têm adicionado um
fenômeno do qual o Eusébio não foi afetado: o investimento em grandes conjuntos habitacionais para
a população de baixa renda, o que torna os bairros
daquelas primeiras serem muito populosos em zonas fronteiriças com a Capital. O Eusébio sofre um
incremento populacional diferenciado, causado pelo
investimento do capital imobiliário em condomínios
horizontais para as classes médias e altas também
nas zonas fronteiriças.
É importante entender essa movimentação populacional da RMF, porque embora o CIPP tenha adquirido dinâmica própria e, por si só, agregue parte
importante do fluxo de capitais, mercadorias, veículos e pessoas nas redes da RMF; a maioria dos autores
– incluindo aqueles organizados em Pequeno (2009) e
Costa e Pequeno (2015) – aponta que a Capital ainda
concentra grande parte desse movimento7, gerando,
6

O Distrito Industrial de Maracanaú já cria um processo de conurbação entre este município e os de Pacatuba e Maranguape. Além disso, segundo o
IPECE (2018), Maracanaú e Caucaia estão na segunda e terceira posição,
respectivamente, de maior PIB industrial do Ceará, atrás apenas da Capital.
O Eusébio é a quinta posição do ranking.

7

Tal centralidade também é apontada em Silva (2000), Bernal (2004) e
Araújo (2010).
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inclusive, “cidades dormitório”, como afirmam Accioly e Nogueira (2015). A centralidade de Fortaleza é
verificável por sua participação no PIB do Ceará, correspondendo a 43,83%, segundo o IPECE (2018)8.
A Tabela 1 permite perceber que algumas das cidades com significativa ocupação industrial também
possuem grande movimento populacional pendular
dentro da própria RMF, como Caucaia, Pacatuba, Maracanaú e Pacajus. Porém, é curioso perceber que os
dois municípios mais industrializados são também
aqueles que mais emigram sua população ocupada
para a cidade polo: em Caucaia, dos 35,1% da população ocupada que realiza movimento pendular dentro
da RMF, 32,9% têm como destino Fortaleza; enquanto
em Maracanaú são 26,3% e 23,1%, respectivamente9.
Tabela 1: Movimento pendular da população
ocupada na RMF.
População
População
ocupada
ocupada
que realiza
que realiza
Município
movimento
movimento
pendular em
pendular na
direção ao polo
RMF (%)
(%)
Fortaleza
1,7
Aquiraz
15,4
7,7
Caucaia
35,1
32,9
Chorozinho
16,3
3,2
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Eusébio
Guaiuba
Itaitinga
Maracanaú
Maranguape
Pacajus
Pacatuba
Pindoretama

20,9
17,6
29,0
26,3
15,1
23,4
32,7
15,8

17,0
10,1
16,0
23,1
8,9
4,1
16,2
8,5

Fonte: Accioly e Nogueira (2015) com edições do autor.

Isso parece indicar que as empresas tanto do Distrito Industrial quanto do CIPP não absorvem a mão de
obra local, que precisa se deslocar para outros municípios, particularmente a Capital. Isto abriria outras discussões, que não podem ser aprofundadas aqui, sobre
como tais indústrias exigem um nível de qualificação
que os municípios não são capazes de fornecer.

DEMANDAS DE MOBILIDADE URBANA
EM FORTALEZA E RMF
Em sincronia com a intensa urbanização, também se desenvolve o crescimento acelerado da frota de
veículos e, em consequência, dos problemas de mobilidade urbana. Apenas em Fortaleza, nos primeiros 8
meses de 2018 foi emplacada uma média de 208 veículos por dia, o que representou um acréscimo de 58,7%
em relação ao mesmo período do ano anterior. Com
isto, a frota de veículos da Capital chegou a 1.070.333
unidades, segundo o jornal Diário do Nordeste (CRES-
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CIMENTO, 2018). Isto dá uma média de um veículo
para cada 2,2 habitantes, segundo a mesma fonte.
Com tais números, continua a matéria, Fortaleza detém a maior frota do Nordeste e a 7ª maior do
país. O crescimento para o estado do Ceará é ainda
maior: a média de emplacamentos de veículos nos
primeiros 8 meses de 2018 foi 60,2% maior do que o
ano anterior, resultando em 463 veículos emplacados
por dia em média e uma frota total de 3.137.779 unidades. Os números do IPECE (2016) já mostravam que
a frota cearense cresceu 45,92% entre 2010 e 2016.
O resultado desse incremento de veículos, que
se desenvolve de modo intenso pelo menos desde
2008 (LIMA FILHO, 2013), é que o fluxo de veículos
em Fortaleza começa a atingir destaque negativo
não somente em termos regionais, mas em rankings
internacionais de congestionamentos.
A assessoria global de trânsito TomTom coleta
informações de todo o planeta e produz uma classificação das cidades com maiores congestionamentos
de veículos calculado em proporção da quantidade de
vias afetadas e estratificadas em média por horários.
Segundo o relatório da empresa (TOMTOM, 2018),
tendo por base o ano de 2016, Fortaleza ocupa a 47ª
posição no ranking das cidades com pior trânsito do
mundo, com média de 35% das vias congestionadas.
Tabela 2: Porcentagem de vias congestionadas por
cidade (Brasil).
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Município
Rio de Janeiro
Salvador
Recife
Fortaleza
São Paulo
Belo Horizonte
Porto Alegre
Brasília
Curitiba

Vias
Congestionadas
(em média)
47%
40%
37%
35%
30%
27%
25%
20%
20%

Posição
no ranking
mundial
8
28
43
47
71
99
114
141
144

Fonte: TomTom (2018).

Esses números colocam os congestionamentos
em Fortaleza piores, proporcionalmente falando, do
que os da Cidade do Cabo e de Nova York, que estão
na 48ª e 49ª colocações, respectivamente. Em termos
brasileiros, a Capital do Ceará fica na 4ª pior posição,
atrás de Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A megacidade de São Paulo, por exemplo, tem índices proporcionais melhores no ranking mundial (TOMTOM, 2018).

Gráfico 2: Horário de pico em Fortaleza por turno.
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Fonte: TomTom (2018)

Outro recorte possível de análise do relatório
da TomTom é quanto aos horários de pico. A empresa
distingue dois deles, pela manhã e à noite, e os analisa pelo dia da semana. Como é possível observar no
Gráfico 2, a variação é muito pequena, mas é interessante notar que os engarrafamentos em Fortaleza são
ligeiramente maiores no período noturno, com média
de 57% das vias congestionadas contra 56% do período da matutino (TOMTOM, 2018). A distinção é muito pequena também quanto aos dias da semana, mas
o Gráfico 2 permite visualizar a tendência de maior
congestionamento nas segundas-feiras no período da
manhã e nas sextas-feiras no período da noite.
Apresentado o quadro geral dos congestionamentos na cidade, é possível fazer a análise da demanda geradora de tal fluxo de veículos. Neste caso,
Fortaleza sofre de grave problema de falta de planejamento urbano que possibilite dar conta da tensão do
efeito pendular interno da trajetória casa-trabalho.
Isto começa com a desigualdade social e a forma como ela se estratifica geograficamente. Fortaleza é a quinta cidade mais desigual do mundo segundo um relatório da ONU (UN, 2014) e é capaz de
acirrar tal efeito pelo fato de permitir que pobreza e
riqueza vivam juntos, muitas vezes, no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo quarteirão. A maioria
dos bairros ricos possui bolsões de pobreza.
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Imagem 1: Bairros de Fortaleza por rendimento
nominal médio mensal.
Fonte: IPECE (2013).

Isso não quer dizer que riqueza e pobreza não
sejam segregadas em boa medida. A Imagem 1 exibe
isso claramente, quando há concentração de rendimentos mais altos na zona Leste de Fortaleza, marcada nas cores mais fortes. Para reforçar, basta perceber
que a cidade é dividida em 7 Secretarias Executivas
Regionais (SERs), numeradas de I a VI e a Especial do
Centro, que atuam como subprefeituras. Segundo os
dados do IPLANFOR (2015), dos 10 bairros mais ricos,
9 ficam na SER II. Do mesmo modo, dos 10 bairros
mais pobres, apenas dois não ficam na SER V10.
10 O dado considera o rendimento nominal médio mensal da população e os
bairros mais ricos são (em ordem) Meireles, Guararapes, Cocó, N.S. de Lur-
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Como será mostrado adiante, é nos bairros ricos
em que se concentram a oferta de comércio e serviços
que, portanto, geram as ocupações laborais das quais
as populações de baixa renda buscam se alocar. Este
movimento é de natureza pendular porque demanda
(população trabalhadora) e oferta (postos de trabalho
em comércio e serviços) estão localizados em posições
geográficas distintas do mapa de Fortaleza.
Para entender como a mobilidade urbana é
impactada por esse quadro é preciso esclarecer o
que são os fatores de deslocamento dos sujeitos e as
pesquisas (e a vida cotidiana) indicam que o trabalho (e o estudo) são os principais motivos pelos quais
a população se desloca de um lado ao outro pela cidade. Um levantamento preliminar de finalidade de
deslocamento realizado pelo Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade (LEPEC) mostrou
que, dos 404 entrevistados, 46,03% se deslocavam
até o local da entrevista por motivo de trabalho ou
ocupação; enquanto 24,23% por estudo, 8,66% para
fazer compras e 6,93% para utilizar algum serviço11.
des, Aldeota, Mucuripe, Dionísio Torres, Varjota e Praia de Iracema, todos
na SER II e apenas Fátima na SER IV, na 10ª posição. Quanto aos mais pobres
são (em ordem decrescente): Bom Jardim, Autran Nunes, Granja Lisboa,
Pirambu (I), Granja Portugal, Genibaú, Siqueira, Canindezinho, Presidente Vargas e Conjunto Palmeiras (VI), todos da SER V, exceto os assinalados
(IPLANFOR, 2015).
11 Esta pesquisa foi realizada em junho e julho de 2017 com questionários
aplicados a transeuntes em pontos estratégicos da cidade de Fortaleza, ou
seja, locais de grande fluxo de pessoas, como praças públicas, grandes paradas e terminais de ônibus, além de entradas de shoppings centers, universidades e faculdades e grandes empresas. Os entrevistados residiam em
104 dos 119 bairros da Capital e, também, foram contemplados moradores
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Considerando que as atividades laborais são as
que mais motivam os sujeitos a se deslocarem pela cidade é preciso perceber, portanto, quais são os polos
que ofertam uma e outra condição, ou seja, onde vivem
os indivíduos e onde trabalham. Na ausência de uma
profunda pesquisa origem-destino, precisamos encontrar maneiras de medir tal tipo de deslocamento.
Uma estratégia que encontramos foi classificar
os bairros de Fortaleza com maior concentração comercial, industrial e de serviço, que seriam os principais destinos relacionados ao labor (ou ao usufruto
de tais finalidades). Os dados oficiais (FORTALEZA
EM MAPAS, 2018b/c/d/e) permitem cruzar esses dados usando como referencial o metro quadrado construído de tais áreas e comparar com a população residente por bairros12, tal qual na Imagem 2.

de outros sete municípios da RMF (Caucaia, Maracanaú, Cascavel, Pacatuba, Maranguape, Pacajus e Horizonte); bem como das cidades de Barreiras
e Redenção (ambas da vizinha macrorregião do Maciço de Baturité). Mais
detalhes em Lima Filho e Rebouças (2018). Esta última informação ilustra
como a cidade é palco de deslocamentos intermunicipais cotidianos.
12 Como é esperado, não há correspondência exata entre as áreas residenciais
com maiores áreas edificadas e a população residente quando organizadas
em mapa por bairros; o que mostra dois fenômenos, ambos com fortes implicações sociais: a de que há a concentração de uma maior quantidade de
indivíduos vivendo sob o mesmo teto de um lado; e a existência de residências com áreas construídas mais amplas e menos moradores, por outro; o
que também pode ser usado como indicação de desigualdade social.
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Imagem 2: Bairros por área construída de
comércio, serviço e indústria e população residente.
Fonte: Dados de Fortaleza (2018a), editado pelo autor a partir
de mapa do IPECE (2016).

Observar tais mapas demonstra que os estabelecimentos comerciais e de serviço se concentram
em uma zona Centro-Leste muito bem definida, que
começa no Centro e prossegue pela Aldeota e bairros
circunvizinhos, com um ligeiro “apêndice” ao Sudeste
no que sabemos ser o entorno da avenida Washington
Soares. De modo quase oposto, os bairros com maior
população se concentram numa zona Oeste-Sul.
Existe grande concentração de área comercial
nos bairros Centro e Aldeota, com 2,1 milhões de m2 e
1,08 milhão de m2, respectivamente. Em seguida, Meireles e Edson Queiroz vêm bem atrás, com 614 mil m2
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e 450 mil m2, respectivamente (FORTALEZA EM MAPAS, 2018b)13. Vale considerar como elemento dessa
grande área destinada ao comércio o fato de que a cidade possui 14 shoppings centers segundo os dados da
ABRASCE (2018), a Associação Brasileira de Shoppings
Centers, o que coloca a Capital como o 4º lugar do ranking nacional de área bruta locável, com 453.343 m2.
Em termos de oferta de serviços, os mesmos
dois bairros também concentram a liderança da
quantidade de área, com Centro tendo 201 mil m2 e a
Aldeota com 190 mil m2, seguidos desta vez por Meireles (51,8 mil m2) e Guararapes (46,0 mil m2), percebendo-se de novo grande distância com os primeiros
(FORTALEZA EM MAPAS, 2018e)14.
Quanto à área industrial, o Cais do Porto (80,5
mil m2) e o Presidente Kennedy (80,01 mil m2) lideram a concentração (FORTALEZA EM MAPAS,
2018c)15. Mesmo com um processo de descentralização industrial que marca as políticas estaduais há
três décadas, Fortaleza ainda concentra a maior par-

13 Os dados exatos de área comercial construída são (em metros quadrados):
Centro (2.104.132,4), Aldeota (1.082.241,88), Meireles (614.337,99), Edson
Queiroz (450.821,37). (FORTALEZA EM MAPAS, 2018b).
14 Os dados exatos de área construída de prestação de serviços são (em metros
quadrados): Centro (201.915,47), Aldeota (190.623,8), Meireles (51.853,8),
Guararapes (46.013,38), Joaquim Távora (43.874,96) e Fátima (43.013,38).
(FORTALEZA EM MAPAS, 2018e).
15 Os dados exatos de área construída para indústria (em metros quadrados)
são: Cais do Porto (80.588,26), Presidente Kennedy (80.010,04), Carlito Pamplona (68.491,28), Barra do Ceará (59.991,98), Antônio Bezerra (54.910,22) e
Parque Dois Irmãos (54.840,15). (FORTALEZA EM MAPAS, 2018c).
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te do PIB industrial do Ceará, com 39,40% de participação (IPECE, 2018).
Por outro lado, consideramos os bairros mais
populosos aqueles 13 que agregam população residente superior a 40 mil pessoas, recordando que Fortaleza tem 119 bairros. Desse grupo, dois (Mondubim
e Barra do Ceará) têm mais de 70 mil habitantes cada
e a maioria dos outros mais populosos circula entre os
40 e 50 mil (IPLANFOR, 2015)16. Os 13 bairros elencados somam uma população de 662.943 pessoas, o que
corresponde a 27,03% da população de Fortaleza17.
Comparando os quatro mapas da Imagem 2,
Centro, Aldeota e Barra do Ceará são os únicos bairros que se repetem: a Barra do Ceará, em população
e área industrial; o Centro em comércio e serviços; e
a Aldeota também em áreas comerciais e de serviços,
além da população. A pouca sobreposição reforça a
necessidade do habitante da cidade de se deslocar de
um lugar ao outro.
Isto permite perceber que tal massa populacional precisa se dirigir do Oeste e do Sul em direção ao
Leste da cidade onde estão os postos de trabalho em
16 Os bairros mais populosos de Fortaleza são os seguintes: Mondubim (75.963
habitantes), Barra do Ceará (72.274), Vila Velha (61.595), Granja Lisboa
(52.000), Passaré (50.581), Jangurussu (50.438), Quintinho Cunha (47.154),
Vicente Pinzón (45.200), Pici (42.482), Aldeota (42.270), Messejana (41.557),
Bonsucesso (41.119), Genibaú (40.310). (IPLANFOR, 2015).
17 Como a população dos bairros listada (IPLANFOR, 2015) traz os números
de 2010, o percentual corresponde à população de Fortaleza no Censo, que
era de 2.452.185. Se o percentual fosse calculado em relação à população de
2018, seria um pouco menor, com 25,23%.
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comércio e serviços18. Isso sobrecarrega a malha viária
nos sentidos Oeste-Leste e Norte-Sul. Porém, olhando
mais atentamente, é possível notar que a maior concentração de residentes é mesmo ao Oeste (onde estão
os quatro bairros mais populosos) e a malha de Fortaleza não está preparada para tal deslocamento.
Uma análise rápida do povoamento e urbanização de Fortaleza em sua história – tomando por base
Farias (2012) – demonstra que as estradas abertas na
direção litoral-sertão cumpriam a função de serem
entrada de mercadorias que vinham de outras regiões
do Ceará, e tinham como destino, num primeiro momento, abastecer a cidade dos produtos que vinham
do interior, e num segundo, escoar pelo porto19.
Como o primeiro núcleo urbano e o porto ficavam ambos na região que corresponde hoje ao bairro Centro, a cidade ganhou uma organização radial
de vias que conectam esse Centro-Norte ao restante do estado. As sucessivas ondas de urbanização e
18 Os mapas da Imagem 2 também exibem que os bairros com grande concentração industrial são contíguos a outros com maior população residente, o
que é curioso. Isto não será aprofundado aqui, mas fica o questionamento
se existe relação de causa e consequência entre a oferta de indústrias e a
população ao redor. É preciso recordar que parte significativa da concentração industrial no Oeste da cidade é remanescente de um polo industrial
instalado na região nos tempos do financiamento da SUDENE, nas décadas
de 1960 a 80. Para detalhes vide Aragão, Lima Filho, Moreira (2014).
19 Como mostra Farias (2012), a partir do início da colonização, no século XVII,
os principais portos do Ceará ficavam nos municípios de Sobral e Aracati,
que eram também as cidades mais ricas do estado. Isto muda, porém, quando da transferência das principais transações comerciais para o porto da
Capital, no início do século XIX, o que fez esta se desenvolver economicamente. Pouco depois, o surto do algodão (e sua exportação) levou Fortaleza
a gradativamente se tornar a cidade mais rica do Ceará.
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expansão de Fortaleza não romperam tal padrão, de
modo que a Imagem 3 mostra como a maioria das
vias mais importantes – e que recebem o maior fluxo de veículos, sejam particulares ou do transporte
público – continuam a manter a lógica praia-sertão,
ou seja, Norte-Sul.
Por causa dessa origem, essas vias Norte-Sul
exibidas na Imagem 3, são em sua maioria avenidas
com canteiro central, que partem do Centro e se prolongam para o resto do Ceará, assumindo a função
de rodovias estaduais ou federais, que se ligam aos
municípios cearenses mais importantes e chegam
até a estados tão distantes quanto Pará, Distrito Federal e Rio Grande do Sul20.

20 A avenida Bezerra de Menezes, em destaque na zona Oeste de Fortaleza, dá
origem a duas estradas federais: a BR-020 atravessa municípios como Canindé e Tauá, passa pelos estados do Piauí, Bahia e Goiás e finaliza em Brasília; e a BR-222 passa por Sobral e Tianguá, atravessa o Piauí e o Maranhão
e finaliza em Marabá (PA). A avenida Washington Soares, no Sudeste de
Fortaleza, se transforma na CE-040, a principal via do Litoral Leste do Ceará; e deságua na BR-304, que vai até Natal (RN). As avenidas Aguanambi e
Visconde do Rio Branco se fundem na BR-116, a maior rodovia do país, que
parte de Fortaleza até Jaguará (RS) na fronteira com o Uruguai, passando
por 27 municípios cearenses e 10 estados brasileiros, dentre os quais Bahia,
Rio de Janeiro e São Paulo. (BRASIL, 2018). A avenida Godofredo Maciel dá
origem à CE-060, que passa ao largo do Maciço de Baturité e segue até o sertão de Quixadá; enquanto a avenida General Osório de Paiva se transforma
na CE-065, que passa por Maranguape, atravessa o Maciço de Baturité por
cima, terminando em Aratuba.
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Imagem 3: Principais vias de Fortaleza.
Fonte: Editado pelo autor a partir de IPECE (2017) e Fortaleza
(2018b).

Em contrapartida, a Imagem 3 mostra que há
carência efetiva na conexão Leste-Oeste de Fortaleza. Essas vias são descontínuas, não duram mais do
que uma média de 4 quilômetros e não viram rodovias, à exceção do Anel Viário, no Sul do mapa.
Todavia, é a conexão Leste-Oeste a mais fundamental ao deslocamento casa-trabalho diário e a
ineficácia de tal conexão problematiza ainda mais o
fluxo de veículos da cidade. Para piorar, as políticas
públicas pouco fazem para diminuir o problema e,
quando muito, como é claramente o caso do Metrô
de Fortaleza (Metrofor), terminam insistindo na conexão Norte-Sul (LIMA FILHO, 2013).
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Imagem 4: Bairro Aldeota e Quadrilátero Aldeota.
Fonte: Fortaleza (2014) editado pelo autor no Google Maps.

Um dos relatórios produzidos no âmbito do
Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito (FORTALEZA, 2014) ressalta que a pior região de
congestionamento da cidade é a que eles chamam
de Quadrilátero Aldeota, que corresponde a uma região próxima ao bairro de mesmo nome21. Segundo
o texto, embora tal região corresponda a somente 3
km2 e 2% da população, concentrava 77,8% do PIB
municipal. Além disso, abrigaria 16% da concentração do fluxo de veículos privados, 18% das linhas do
transporte público e 30% dos usuários do transporte
público (FORTALEZA, 2014, pp. 03-04).
Este é outro indicador de que a zona Leste de
Fortaleza, na qual estão Aldeota e bairros circunvizi-
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nhos, realmente corresponde a maior parte do destino da população quando do movimento casa-trabalho-estudo-serviço, tal qual já discutimos. Se por um
lado, é recomendável à Prefeitura ter preocupações
com o impacto dos congestionamentos nesta região
específica da cidade; por outro, chamamos a atenção
ao fato de que parte considerável da população precisa se deslocar até ali para acessar ao mercado de
trabalho, comércio ou serviços.
Quer dizer, os graves congestionamentos do
Quadrilátero Aldeota – que se transformaram no
alvo principal das políticas de mobilidade num primeiro momento da gestão de Roberto Cláudio Bezerra na Prefeitura de Fortaleza22 – correspondem
apenas a um dos polos do problema. A outra ponta
significa uma parcela considerável da população,
que mora nas periferias daquele cinturão Oeste-Sul
apontado, necessitar de se deslocar diariamente
àquele ponto primeiro; e seja pela distância, pela
má distribuição das vias (que priorizam o sentido
Norte-Sul, mas não o Oeste-Leste), pelo funcionamento precário dos transportes públicos, terminam
condenando tal massa populacional a gastar tempo
demais nesse deslocamento.

22 Nesta área foram ou estão sendo construídos vários viadutos e túneis, bem
como foi instalado o Binário Santos Dumont/ Dom Luís, que alterou o sentido de duas das avenidas mais movimentadas da região com o objetivo de
tornar o fluxo de veículos mais rápido.
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AS POLÍTICAS DE MOBILIDADE
URBANA: O CASO DOS BRTS
Nos últimos anos, Fortaleza viu crescer significativamente o investimento público em mobilidade
urbana. O aumento da frota de veículos e os consequentes problemas de congestionamento instaram o
poder público a reagir, enquanto a realização da Copa
das Confederações e da Copa do Mundo FIFA de Futebol, em 2013 e 2014, respectivamente, serviram como
“desculpa” para um esforço concentrado na área.
Como é particular nas políticas públicas brasileiras, a grande maioria dos projetos de infraestrutura apresentados em planos (algo mirabolantes)
em 2009, quando a cidade se candidatou à subsede
do megaevento, terminaram não sendo executados
nem terminados há tempo para o evento em si; mas
alguns deles prosseguem em execução nos dias de
hoje. Uma reflexão sobre o histórico recente de políticas do tipo demonstra que, na verdade, tanto Governo do Estado quanto Prefeitura Municipal de Fortaleza, apresentaram à FIFA projetos (CEARÁ, 2009;
FORTALEZA, 2009) que já estavam ou em andamento
ou em previsão, o que revela uma estratégia de “tirar
da gaveta” planejamentos antigos que não haviam
conseguido financiamento. Com a aprovação da cidade como subsede, em 2010, foi mais fácil arranjar
empréstimos dos organismos internacionais para a
realização das obras.
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Nos anos passados desde então, relativamente
pouca coisa foi posta em execução quanto àquelas
políticas – a maioria de grande vulto e, portanto, de
alto custo – enquanto outras surgiram e foram implantadas, visando a execução de custos menores.
Neste artigo, vamos priorizar um pequeno
grupo dessas políticas para relacioná-las ao que já
foi discutido, escolhendo as ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza quanto à implantação do sistema de BRTs (Bus Rapid Transit), ou seja, de corredores exclusivos de ônibus.
Os BRTs garantem maior rapidez do serviço de
transporte público e, portanto, diminuem o tempo
de deslocamento da população. Não raro, as vias são
construídas à parte das avenidas tradicionais, posicionadas nas laterais ou na zona central das vias,
com muretas ou outros obstáculos que as separem
fisicamente dos automóveis particulares e outros tipos de veículos.
Figueroa (2012) aponta a cidade brasileira de
Curitiba como pioneira na instalação desse modelo,
ainda no fim dos anos 1980, o que incentivou projetos similares em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto
Alegre, e a exportação a várias das capitais da América Latina, como Buenos Aries, Santiago, Lima, Bogotá e Cidade do México. Embora traga o desafio de
ser uma obra de maior impacto, por ser na superfície; o BRT é muito mais barato de instalar do que o
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metrô e, por isso, se transforma em uma estratégia
mais viável dentro do contexto de políticas públicas
descontinuadas que marcam o Brasil, tal qual discutido por Höfling (2001) e Low-Beer (2002)23. Fuentes
(2013), por exemplo, analisa como o alto custo do sistema ferroviário é um grave problema aos países da
América Latina. Por outro lado, Figueroa (2012) chama atenção à complexidade do BRT (em termos de
intervenção e adequação de vias já existentes), o que
não torna um sistema desse tipo adequado a grandes metrópoles, ou seu melhor funcionamento se dá
apenas em alguns setores de uma cidade.
O BRT da Bezerra de Menezes foi inaugurado em 18 de abril de 2015 e custou R$ 187 milhões
(CORREDOR, 2015) sendo parte de um projeto bem
maior, chamado Expresso Fortaleza, que consiste na
interligação dos Terminais Integrados de Ônibus por
meio de BRTs e BRSs em quatro corredores24 que teo23 Infelizmente, os corredores de ônibus são mais um exemplo de descontinuidade das políticas públicas: a gestão de Luizianne Lins (2005-2012) investiu
em um sistema de BRS (Bus Rapid Service), que é o “irmão mais barato” do
BRT, com corredores preferenciais (não exclusivos). Neste caso, os veículos
particulares podem acessar alguns trechos do sistema para fazer conversões,
o que poupa a construção de estruturas fixas e tudo é resolvido com algum
planejamento e a pintura das faixas no asfalto. A gestão citada criou um
sistema de BRSs partindo da Avenida Bezerra de Menezes, na zona Oeste, e
prosseguindo em vias estratégicas do Centro. Na via em questão, foi investido
um amplo projeto de intervenção com a padronização de calçadas e requalificação do largo canteiro central, e a obra foi inaugurada em 2012. Porém, no
ano seguinte, a gestão de Roberto Cláudio Bezerra iniciou novo projeto, agora
para instalação de um BRT e destruiu tudo o que havia sido feito.
24 Os outros corredores programados são Parangaba-Papicu, Messejana-Centro e
Senador Fernandes Távora-Expedicionários. As obras do segundo já iniciaram
e do terceiro foi interrompida pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2014.
(TCU..., 2016). O plano inicial da Prefeitura trazia outros quatro corredores,
mas não há informações sobre nenhum deles desde então (CAPITAL, 2014).
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ricamente também se conectam com o Metrofor, o
Metrô de Fortaleza, de responsabilidade do Governo
do Estado do Ceará.
Os mobilizadores dos BRTs são os Terminais
Integrados de Ônibus, que concentram as linhas e
permitem as trocas dos usuários sem pagar nova
passagem. Fortaleza conta com sete desses Terminais25, pontos fundamentais de um robusto sistema
de transporte público que transporta 1.083.451 pessoas por dia, distribuídas em 325 linhas e uma frota
de 2.251 veículos (PREFEITURA, 2018).
No momento em que este artigo é escrito, o BRT
da Bezerra de Menezes ainda é o único em operação
e, como mostra a Imagem 5, consiste em 8,2 km que
seguem do Terminal do Antônio Bezerra e passam
pela Avenida Mister Hull dentro do sistema viário
comum e se transformam em um BRT propriamente dito quando adentram na Avenida Bezerra de Menezes, seguindo por 10 estações até a Rua Meton de
Alencar, quando daí prossegue em BRS até o Terminal
do Papicu, totalizando a extensão de 17,4 km26. Para

25 Os Terminais Integrados de Ônibus são (classificados pelo fluxo de passageiros): Papicu, Antônio Bezerra, Parangaba, Siqueira, Messejana, Conjunto
Ceará e Lagoa. Os dois maiores, Papicu e Antônio Bezerra, possuem fluxo de
passageiros na ordem de 273.289 e 218.567 pessoas, respectivamente. Curiosamente, o do Papicu é também o segundo menor em tamanho, com 10,8 mil
m2, enquanto Antônio Bezerra é o maior, com 29,5 mil m2 (DOIS, 2018).
26 Esse BRS basicamente flui por meio das avenidas Domingos Olímpio, Antônio Sales e Engenheiro Santana Júnior.
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melhorar a qualidade do trajeto, foram construídos
um viaduto e um túnel na metade final do sistema27.

Imagem 5: Corredor expresso do BRT da Bezerra de
Menezes.
Fonte: Do autor editado no Google Maps.

Outro BRT está em construção na Avenida
Aguanambi, sendo parte do Corredor Messejana-Centro; segundo o projeto, irá partir do Terminal de
Messejana, seguindo em um BRT pela rodovia BR-116
(cuja concessão neste trecho de 11 km foi municipalizada), continuará no corredor exclusivo de ônibus
na Avenida Aguanambi, daí seguindo em BRS e vias
tradicionais até o ponto final na Praça Coração de
Jesus, no Centro, que será transformada em um novo
mini-Terminal. Ao todo a obra tem 14 km e custo de
R$ 290 milhões (CAPITAL, 2014).
Os planos da Prefeitura para o sistema de BRTs
em Fortaleza são até ousados, mas como executar tal
plano mesmo em longo prazo? Na Imagem 6, vemos
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o projeto em sua totalidade e, nas linhas mais escuras, o que foi feito (Bezerra de Menezes, à esquerda)
e o que está em execução (Aguanambi, ao centro).

Imagem 6: Plano de BRTs versus execução atual.
Fonte: Fortaleza (2018b) editado pelo autor.

Considerando que as obras do BRT da Bezerra
de Menezes foram iniciadas em 2013 e entregues em
2015, e que as da Aguanambi ainda estão em execução, a média de tempo de construção do sistema é de
um quilômetro por ano: considerando que o mapa da
Imagem 6 possui 109,9 km de BRTs28, o projeto se torna
inviável mesmo a longo prazo. Ainda que apenas metade do sistema fosse realmente de corredores exclusivos, seria algo para além do razoável. E caso o sistema
seja simplificado para BRSs, e/ou simplesmente adicio28 Contados a partir dos recursos do Google Maps.
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nado de túneis e viadutos, o que é bem mais provável,
tudo isso serão apenas medidas paliativas.
Outro aspecto a considerar é qual a estratégia
do poder público para privilegiar o início das obras.
Ou como adaptar os circuitos de transportes públicos a esses ou outros sistemas. Por exemplo, é notável
em Fortaleza a concentração de linhas de ônibus nas
vias estruturais, o que sobrecarrega o fluxo de veículos. Não seria possível pensar sistemas alternativos
que distribuíssem algumas linhas por outras vias?
Além disso, as vias que recebem os BRTs,
mesmo que sejam estratégicas para o deslocamento casa-trabalho/estudo/comércio/serviço, não são
necessariamente aquelas que recebem maior carga
de linhas de ônibus. Segundo a Prefeitura (ETUFOR,
2018), trafegam na Avenida Bezerra de Menezes 46
linhas de coletivos e na Aguanambi 56; mas há outras
vias com números bem maiores: a Avenida Osório
de Paiva absorve 85 linhas e a Carapinima 64; ambas
ainda acrescidas de linhas intermunicipais que não
estão nessa conta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um circuito de BRTs pode ser uma solução
mais barata e eficiente do que o metrô, especialmente se investir na integração Leste-Oeste de Fortaleza, que caracteriza a tensão na demanda de deslocamento diário. Contudo, é preciso reconhecer que
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tal política por si só não é o suficiente para conter os
congestionamentos nos horários de pico, tendo em
vista a lentidão com que as obras são realizadas.
A maioria das grandes metrópoles dos países
capitalistas centrais investiu, ao longo de décadas, na
conexão intermodais, que permitem ao sujeito usar
dois ou mais modais para realizar seu deslocamento
diário. Como nenhuma rede comporta todos os habitantes da cidade e têm dificuldades operacionais
de se espraiar por todo o território da urbe, é mais
sensato permitir a conectividade.
Dessa forma, o usuário pode tomar um ônibus
comum próximo de casa; acessar o metrô ou o BRT
em seguida; e caminhar o trecho final até seu destino.
Assim, usufrui de trechos otimizados do sistema geral
e goza da rapidez permitida pela mudança em pontos
estratégicos; em vez de seguir até o “fim da linha”.
Fortaleza já possui há alguns anos a unificação
de cobranças de taxas de transporte, o Bilhete Único,
dispositivo eletrônico que possibilita até a mudança
de linha de ônibus sem pagar uma nova tarifa dentro do intervalo de duas horas. Contudo, o sistema
precisa ser mais eficiente.
Dentro da realidade atual, realizar a troca de linhas dentro de um dos sete Terminais Integrados de
Ônibus é mais perda do que ganho. Estes equipamentos estão sobrecarregados de rotas e veículos e as vias
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de seu entorno tendem a se adensar quanto ao fluxo de
veículos, criando efeito cascata de congestionamentos.
Então, embora a Prefeitura de Fortaleza precise continuar a investir em obras de infraestrutura, a
ação principal a ser tomada deveria contemplar estratégias logísticas de criação de conexões entre modais, visando especialmente a conexão Leste-Oeste.
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