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O derradeiro quadrimestre do ano de 2020 se encerra sob o signo da crise sanitária da
Covid-19 em meio à crise sistêmica, agora em metástase e avançando sobre a democracia
política das sociedades, seja aqui ou alhures. Entre nós, as ameaças de novos golpes se
sucedem sob o patrocínio direto da Presidência, e eleições ou apoio popular podem
impunemente ser compradas com fartos aportes orçamentários. Nos EUA, 2020 deixou
desenhado a tentativa de golpe por D. Trump. Nesse ano, a crise de reprodução da
sociabilidade capitalista extrapolou da dimensão socioeconômica e ambiental para a esfera
da biossegurança da humanidade. Indo além, mortos por Covid-19 somaram-se às vítimas da
fome, desnutrição e doenças da miséria em todos os continentes. Mas, sobretudo, tais crises
associadas afetam agora a própria estabilidade do regime político de dominação, pautado na
democracia do capital, com ameaças fascistas ao Sul e ao Norte.
De fato, nas últimas décadas, a acumulação de capital, num processo de contínua
destruição, criação e recriação, tanto produtiva quanto de relações sociais e valores,
aprofunda desigualdades de toda ordem nos vários continentes, além de acentuar a
destruição do meio ambiente e das condições, modos de vida e culturas que não se
submetem à sua lógica.
Naturalmente, em 2020, este processo estrutural de longa duração encontrou na
conjuntura aberta pela pandemia de coronavírus condições sanitárias extremamente
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favoráveis para potencializar seus efeitos nefastos. O SARS-Cov2 pode não distinguir ou
preferir corpos. Mas a democracia das crises atuais acaba aí. Porque os mais pobres de todos
os quadrantes, amontoados nas favelas urbanas e rurais do planeta, não tem acesso aos
mesmos recursos médicos ou às futuras vacinas e, principalmente, têm os seus meios de vida
destruídos em primeiro plano, não raro com a ação ou omissão genocida de governos.
Tal processo, no entanto, encontra resistências das populações e classes sociais
vitimizadas, de comunidades e de movimentos sociais globais, nacionais e locais. A
divulgação de análises críticas desses processos, necessariamente de caráter interdisciplinar
e intersetorial, constitui-se no principal objetivo dos Cadernos do CEAS, como tivemos a
oportunidade de discuti-los em vários artigos nas edições dos últimos anos.
Enfim, em nossa perspectiva, as consequências da pandemia por Covid-19 estão
intrinsecamente ligadas às crises dos modos de produzir, distribuir, consumir e viver do
capitalismo; atingem todos os países, cobram um preço elevadíssimo em vidas humanas e
sofrimentos sem limites e explicitam o caráter antissocial desse modo de produção e o tipo
de sociedade que ele engendra, incapaz de assegurar o bem comum.
Por assim entender, fomentar e divulgar a livre reflexão sobre essa realidade
alimentaram os Cadernos do CEAS em sua mais que cinquentenária trajetória. Manter-se
como um espaço para discussão dos desafios hoje colocados para a humanidade e,
especialmente, aos seus segmentos mais vulneráveis, continuam sendo seu desiderato.
Desse modo, ao encerrar 2020, nossa revista cumpriu o seu papel de ter feito circular
suas três edições ordinárias, publicando trinta e quatro (34) textos, entre artigos,
apresentações, resenhas, documentos e editoriais, com contribuições críticas de cinquenta e
três (53) pesquisadores de diversas instituições de Norte a Sul do país e de quase todos os
quadrantes da América Latina.
Nessa toada, a primeira edição do ano priorizou o debate dobre a Amazônia, vítima
dos crimes ambientais orquestrados sobre as vistas do governo Bolsonaro, destacando a
preocupação e iniciativas da Igreja Católica, sob a liderança Papa Francisco. Na edição
seguinte (N. 250), a América Latina no seu labirinto foi o tema com o qual mobilizamos
colaboradores de sete países para passar em revista crítica a história, problemas e dilemas
recentes do nosso continente. Nessas edições, também estiveram presentes os temas da
crise sanitária e da pandemia de Covid-19, que perpassaram por boa parte das discussões.
Neste número (251), disponibilizamos aos leitores o Dossiê O rural e o urbano em interação,
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coordenado e apresentado pelas professoras do Programa de Pós-graduação em
Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social da Universidade Católica do Salvador,
Cristina Alencar e Maina Pirajá, com contribuições interdisciplinares de pesquisadores de
várias instituições brasileiras. Completa esta edição o artigo Crises, disputas e resistências: os
territórios tradicionais das comunidades pesqueiras e quilombolas da Ilha de MARÉ – BA, de
Kássia Aguiar Norberto Rios, no qual a autora apresenta resultados de sua pesquisa,
dialogando diretamente com a temática do Dossiê.
Que 2021 não repita 2020, embora não esteja no horizonte sentir as alegrias, mesmo
que ilusórias, de um ano novo.
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Esta revista, Cadernos do Ceas, no seu número 211, publicou o artigo Ruralidade
Metropolitana (ALENCAR, 2004), trazendo uma perspectiva crítica à dicotomia rural/urbana
que se inseria em consensos teóricos que formularam a noção de ruralidades cujos vetores
epistemológicos em interação possibilitaram apreender a realidade como campo de
coexistências.
Diversos outros autores, nacionais e internacionais, como Ricardo Abramovay, Henri
Lefebvre, Milton Santos, Carlos Brandão, Ana Fani Carlos, Sérgio Schneider, Elena Saraceno,
Ângela Maria Endlich, Luciano Concheiro, Octavio Ianni, Roberto Moreira, João Rua, Maria
Encarnação Sposito, Júlio Suzuki, José Eli Veiga, Maria José Carneiro e Maria de Nazareth
Wanderley também trouxeram, em seus estudos, visões críticas e analisaram o rural e o
urbano como conteúdos das representações sociais que se constituem na cotidianidade dos
atores sociais ou como configurações sócio-históricas de mundo por sujeitos sociais
concretos. O professor Milton Santos (1993), por exemplo, aborda que o rural e o urbano não
são realidades isoladas e independentes. São integrantes de um todo que mantêm relações
entre si, bem como apresentam conteúdos que os tornam comuns, mas não os demudam em
uma homogeneidade. Para Henri Lefebvre (1978), o rural e o urbano não podem ser
diferenciados apenas por meio dos seus aspectos funcionais, abordagem compatível com a
perspectiva de que é necessário ponderar o conteúdo social que baliza cada espacialidade, ao
que Wanderley (2001) denomina peculiaridades ou espaço específico e diferenciado, que na
modernidade configura poderes assimétricos (MOREIRA, 2012).
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As formulações sociológicas do rural e do urbano seguem em ressignificação,
incorporando o fenômeno da vida e a cultura com legitimidade para interpretações científicas
interdisciplinares pelo pensamento complexo, que inclui conhecimentos filosóficos,
religiosos, das culturas populares, entre outros. Assim é que as interações entre o rural e o
urbano vão, gradativamente, adensando a configuração de um campo de estudos
interdisciplinares e complexos, que desvendam gérmens de questões agrárias, questões
ambientais, questões urbanas e questões citadinas invisibilizadas por perspectivas teóricas
de desenvolvimento urbano-industrial do capitalismo que, por reconhecerem a tendência de
expansão do capital com transformações de relações e espaços não capitalistas de modo
homogeneizante, substituíram a dinâmica da vida pelo postulado teórico e a tendência por
inexorabilidade.
Por certo, as imbricações entre conhecimento científico, visões de mundo e luta
política e ideológica, próprias daquela década de 1970 que a teoria crítica humanitária
elucidava e denunciava, apontavam processos de assimilação cultural decorrentes da grande
polarização entre capitalismo e comunismo como processo de dominação econômica e
política observada em escala macro. Nessa escala, para as sociedades capitalistas, postulavase o processo de proletarização generalizada, o equivalente socioeconômico da assimilação
cultural, ambos com destacada visibilidade nos grandes centros urbanos em que, até mesmo
a condição citadina, contemporaneamente traduzida pelo direito à cidade, se subordinava ao
denominado desenvolvimento urbano.
Na introdução do livro De lo rural a lo urbano, cuja primeira edição foi publicada em
1970, Henri Lefebvre problematizou as transformações da sociedade capitalista de tal modo
que seus questionamentos continuam produzindo lacunas de pesquisa que os artigos
trazidos nesse dossiê ilustram como relevância científica, mas também como relevância
humanitária em termos de construção sócio-histórica que conecta, contraditoriamente, a
vida camponesa e a sociedade industrial e a urbana.
La era urbana no hace desaparecer por encantamiento o desencantamiento
las contradicciones y conflictos de la era industrial. Esta última no consigue
tampoco abolir los conflictos y contradicciones de la era anterior. Y quien
dice conflicto dice problemas y “problemática”. Los problemas o se
resuelven, o destruyen el contexto en que se plantean.
Las cuestiones que la agricultura y los campesinos plantean en el mundo o
serán resueItas, o bien este mundo se resquebrajará. Y lo mismo ocurre con
la era del predominio industrial, sus conflictos, sus contradicciones. La
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ciudad, su estallido, la sociedad urbana y “lo urbano” en emergencia,
superponen sus contradicciones a las de la era industrial y la era agrícola. De
ahí, un nudo poco extricable, y una problemática sumamente compleja.
¿Qué contradicciones pueden pretenderse motrices del crecimiento y el
desarrollo, es decir, eventualmente destructoras? Todas. Las de lo urbano
por ejemplo el conflicto entre integración y segregación, entre las formas de
centralidad (entre la centralidad como forma y sus contenidos), entre lo
urbano y el Estado, no traen la neutralización de las contradicciones
dimanantes de las relaciones de producción capitalistas (entre propiedad
privada y socialización del proceso de producción, entre proletariado y
burguesía). Por el contrario, las agravan, dificultan más aún su solución.
(LEFEBVRE, 1978, p. 12).

Nesse sentido, na questão do desenvolvimento, a atual etapa de produção capitalista
reflete nas relações sociais que assumem novos significados em relação à ocupação e ao uso
dos territórios. Novas discussões sobre ruralidade e urbanidade, nessa perspectiva, envolvem
a concepção das questões culturais e de identidade social, de percepção e representação, que
desprende a compreensão do rural e do urbano das suas bases físico-espaciais e atentam para
o modo como os indivíduos ou grupo de indivíduos estabelecem suas relações de vivência e
conflitualidade, em representações simbólicas e de heterogeneidade de sentidos
experienciados na cotidianidade.
Nesses territórios, contradições e conflitos continuam sendo produzidos e
reproduzidos, mas não sem luta e resistência. Na escala micro, das formações
socioeconômicas, processos reativos de configuração socioespacial continuam a reproduzir
problemáticas como constatado por Darci Ribeiro (1979) ao tratar da integração das
populações indígenas no Brasil moderno:
Com efeito, de todos os grupos indígenas sobre os quais obtivemos
informação fidedigna, podemos dizer que não foram assimilados à
sociedade nacional como parte indistinguível dela. Ao contrário dessa
expectativa, a maioria deles foi exterminada e os que sobreviveram
permanecem indígenas: já não nos seus hábitos e costumes, mas na
autoidentificação como povos distintos do brasileiro e vítimas de sua
dominação. (RIBEIRO, 1979, p. 8).

E assim, a heterogeneidade e a diversidade resistem à homogeneização pelo
capitalismo e pelo desenvolvimento urbano-industrial produzindo transfigurações étnicas,
como denominou Darci Ribeiro, que conformam territorialidades autoidentificadas por meio
de relações sociais cotidianas e plurais, e dinâmicas históricas e culturais de indivíduos que
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produzem seus territórios. Neste dossiê, o artigo sobre o caso do território indígena do
Massacará, em Euclides da Cunha, na Bahia, de autoria de Alfons Heinrich Altmicks,
problematiza a importância do território na consubstanciação da identidade indígena
Kaimbé, um olhar para a micro escala a partir de dicotomias que o autor denominou
urbanidade rural e ruralidade urbana, conforme elaborados pela população local. Os Kaimbé
tiveram que aprender a lidar com modelos culturais e institucionais, que não os seus próprios,
e, por conseguinte, trouxeram mudanças que impactaram os seus modos de vida e
produziram certa autoidentificação, relacionando-se com o universo não indígena.
De tal modo, o mundo rural ressurge na categoria teórica e política dos povos e das
comunidades tradicionais ― que veem seus territórios e a relação com a natureza como
condicionantes para a sua (re)produção histórica, cultural e econômica empregando
conhecimentos e práticas geradas e conduzidas pela tradição ―, sem que a industrialização
ou a urbanização tivessem conseguido fazê-lo desaparecer por extermínio ou por assimilação
sugestivos de acontecer pelo êxodo de jovens rurais. Rosemeri da Silva Madrid e Margarete
Lesina Lopes Gonçalves trazem outra evidência de resistência à assimilação urbanoindustrial, dessa vez por remanescentes da comunidade tradicional do quilombo do Ibicuí
D’Armada, em Sant’Ana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, um
processo de resistência e perenidade das famílias, e destacando o elevado êxodo rural dos
jovens negros, possível de ser apreendido pelas teorias do Bem Viver e das capacitações em
sua extrema riqueza cultural e histórica própria, que, embora sejam potencialmente
inovadoras em termos de desenvolvimento rural, cultural, social e humano, encontram-se à
beira de mais um extermínio civilizatório.
A autoidentificação que atravessa as inúmeras expressões rurais ou de ruralidades,
mesmo com conteúdos individuais, que constituem os alicerces sobre os quais se acomodam
as formas de legitimação dos valores e da cultura, conforma coletivos através das
experiências de resistência, de vivência contrarrestante ao urbano-industrial e pelo direito às
conquistas citadinas sob a perspectiva camponesa. É o que nos traz o artigo de Paula Adelaide
Mattos Santos Moreira, apreendido pelo olhar teórico da abordagem territorial, quer como
processo de desterritorialização por migração forçada, quer por reterritorializar-se ao tentar
reproduzir, nas cidades, o modo de vida camponês, atrelada à sua imperativa relação com a
terra, o trabalho, em sua estrutura familiar. A autora tematiza a problemática como O direito
à moradia nas cidades sob a perspectiva camponesa: uma reflexão através da resistência
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individual e em grupo, trazendo os casos de um camponês que migrou para a cidade de
Itajubá, em Minas Gerais, e que lutou para nutrir seu modo de vida camponês, e o de um
conjunto de camponeses que se insere num grupo social que luta por moradia no contexto da
capital baiana — caso típico de ruralidade metropolitana, embora não teorizado nessa
perspectiva.
A condição de conhecimento, comunidade ou modo de vida tradicional faz
transcender a relação direta com a natureza não humana, cerne da identidade rural na
categoria do rural como categoria heurística relacional ao urbano, pela imanência do
espiritual na natureza inteira, como ocorre com as comunidades de Santo Amaro. Entretanto,
embora sejam assim identificadas as comunidades de Santo Amaro, no Maranhão, o artigo
de Michelle Santos Rocha e Itaan de Jesus Pastor Santos traz a análise do Projeto de Lei do
Senado nº 465, de 2018, sob o discurso do desenvolvimento para as comunidades afetadas.
Dar-se-ia mais um extermínio, mas, dessa vez, da diversidade como complexidade ao alterar
os limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, visando o turismo na região e “fazer
justiça com as comunidades que precisam de equipamentos públicos básicos”. Os autores
examinam o paradoxo de, por um lado, haver efeitos danosos em que terras públicas de
unidades de conservação de proteção integral venham a constituir um mercado de terras
para o mercado imobiliário e, por outro, que, através do diálogo com as comunidades, seja
possível uma nova perspectiva de desenvolvimento em comunidades por acesso a melhorias,
mas a partir dos seus referenciais.
As interações entre o rural e o urbano, de fato, possibilitam um planetário de
configurações e transfigurações socioterritoriais favoráveis tanto de modo desigual quanto
desigual é a configuração das classes sociais e das relações estabelecidas entre sociedade e
natureza. Na base dessa desigualdade social estão populações fundantes do rural brasileiro,
cuja condição de classe social é condicionada por suas identidades étnicas na formação da
população brasileira, quais sejam os povos nativos, os europeus colonizadores, os africanos e
os imigrantes europeus e asiáticos.
Os autores Julie Lourau e Jeremias Pereira Pinto, embora não problematizem as
ruralidades nas etnias, discutem o racismo no Brasil como matrizes culturais, diversas e
distintas, ricas e complexas, no ordenamento jurídico brasileiro, que coloca as populações
negra e indígena numa condição de seres humanos inferiores. Novamente emerge o
processo de resistência se contrapondo ao pensamento racista através de movimentos que
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surgiram em contraponto à condição em que foram submetidos os negros. A esfera das ações
afirmativas, a exemplo da Lei no 10.639/2003 e do Estatuto da Igualdade Racial/2010, é
considerada como modo efetivo de resgatar a história da cultura afro no Brasil, garantindolhes os direitos negados durante mais de quatro séculos. Do mesmo modo, o conhecimento
científico e a absorção do desenvolvimento como industrialização e urbanização
estigmatizam o rural em geral e o rural étnico como inferiores ao urbano-industrial.
Dentre as problemáticas mediadoras de interações entre o rural e o urbano está a
moradia; há um quase esquecimento de que as populações rurais também habitam em
moradias tão expressivas de suas peculiaridades quanto os são as moradias urbanas,
peculiaridades essas tão marcantes quanto opostas, e unificadas enquanto objeto de luta por
direitos; e novamente, a resistência, mas também as sociabilidades. A sociabilidade primária,
as relações face a face são, consensualmente, características sociológicas de modos de vida
rural. No extremo oposto, Liliane Vasconcelos de Jesus nos traz A cidade murada: interdição
e medo como uma perda dessa sociabilidade, embora não a problematize como primária e
constitutiva de ruralidades. Mas é exatamente “o trato, a convivência com o concidadão” que
a autora vê esvair-se no cotidiano citadino do mundo contemporâneo, com o pacto de
convívio em declínio, examinando o processo nas “imagens de convivência presentes na
cidade de Salvador representadas pela literatura e pelo cinema contemporâneo”. Nas
películas A rainha do Cine Roma, de Alejandro Reis (2010), Salvador negro rancor, de Fábio
Mandingo (2011), Ó pái, ó, de Monique Gadenberg (2007), e Estranhos, de Paulo Alcântara
(2009), a cidade de Salvador é retratada por medos e enclaves contemporâneos. Ao invés da
solidariedade e dos afetos humanos que estariam nos espaços públicos da cidade, vê-se
“crueldade, miséria e barreiras à ampla convivência entre os diversos segmentos da
sociedade”.
Sociabilidade e moradia estão fortemente informadas pela vida urbana, e as
condições precárias de vida recolocam a sociabilidade primária na pauta das lutas por
moradia. No artigo As mulheres e luta por moradia, de Francisco Canella, discutem-se as
práticas associativas em lugares bastante distintos e distantes: Florianópolis (Brasil) e Lisboa
(Portugal). O autor analisa transformações de base local, novamente à escala micro,
decorrentes das lutas por moradia, em que as mulheres e as práticas associativas são traços
comuns aos processos de reconfiguração territorial por que passam suas populações entre a
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conquista da moradia e a consolidação de uma nova forma de produzir as suas condições de
existência no bairro.
Os dois últimos artigos da coletânea mudam a instância social onde se daria o
processo de resistência reivindicatória, nesse caso, da condição urbana a que as populações
citadinas fazem jus. Trata-se de considerar as peculiaridades desde a formulação de políticas.
É disso que tratam Camila Parachini F. Borin e Eduardo Meireles no artigo Políticas Públicas
para Habitação Popular no Brasil: ciência ou ardil? Para os autores, “as diferentes necessidades
inerentes ao indivíduo, enquanto cidadãos, trabalhadores e usuários do espaço urbano por
direito, precisam ser abrangidas na execução dos programas de moradia, [...] que sejam
considerados na construção de políticas públicas habitacionais, em busca de moradias mais
satisfatórias, iniciativas mais sustentáveis e de um espaço urbano mais igualitário”,
particularmente no programa Minha Casa Minha Vida e nas condições das Habitações de
Interesse Social. A problemática tratada pelos autores, no contexto de reflexões desse dossiê
sobre interações entre o rural e o urbano, aciona, de imediato, o mesmo direito, quando se
pensa a moradia para populações rurais nas mesmas condições de posicionamento
socioeconômico.
O reconhecimento da condição relacional entre o rural e o urbano nos remete, ainda,
para outro tipo de escala, aquela conectada pela própria natureza dada pelos cursos d’água.
A discussão sobre a cidade sai de suas fronteiras e se expande por todo o município onde o
rural configura todos os espaços que, no Brasil, não sejam sede de cidade ou de distrito. É,
portanto, imperativo explicitar e considerar o rural quando a escala político-administrativa é
o município, que, por sua vez, precisa considerar o outro município quando a escala é dada
pela natureza das bacias hidrográficas. No artigo O planejamento urbanístico e ambiental na
bacia do rio Camboriú e Contíguas: a interdependência entre dois municípios, escrito por André
Furlan Meirinho, Kelli Cristina Dacol e Valério Alécio Turnes, estão implicados os municípios
de Camboriú e de Balneário Camboriú. Constatou-se “planejamento urbanístico e ambiental
insatisfatório, tecnicamente desarticulado, frágil quanto aos processos de participação e
controle social e sem atendimento ao princípio da intersetorialidade. O que reflete na
dificuldade dos municípios em alcançar solução aos problemas que os são comuns”.
Portanto, por serem interdependentes aos municípios, seus planejamentos também
deveriam ser intersetoriais e intermunicipais, submetidos à configuração dos recursos
naturais e considerando a escala regional. Os autores destacam a condição metropolitana da
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Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí e seus temas comuns, como a mobilidade urbana.
No contexto das reflexões deste dossiê, a intersetorialidade e intermunicipalidade se
ampliam para a condição dos espaços e populações rurais, e, aqui, voltamos a reivindicar a
ruralidade metropolitana às populações que resistem à simplificação do fenômeno da vida e
à assimilação dos paradigmas urbanos e industriais como trajetória inexorável e
homogeneizante da vida de mais de sete bilhões de pessoas no planeta.
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Resumo
Este artigo tem o escopo de evidenciar as relações entre
territorialidade e identidade étnica, no Território
Indígena do Massacará, pertencente à etnia Kaimbé,
partindo da dicotomia entre os elementos de urbanidade
rural e de ruralidade urbana, elaborados pela população
local. Contando com cinco séculos de contato com a
sociedade de entorno, os Kaimbé tiveram que aprender a
lidar com modelos culturais e institucionais, que não os
seus próprios. Desse aprendizado, brotou uma maneira,
muito particular, de relacionamento com o universo nãoindígena. Este estudo traduz um esforço teórico, cujo
resultado deverá subsidiar uma investigação etnográfica
mais ampla, sobre a importância do território para a
consubstanciação da identidade indígena Kaimbé.
Outrossim, constitui uma pesquisa de prospecção,
fundamentada na experiência dos autores, na localidade,
bem como na literatura contemporânea disponível sobre
o tema.
Palavras-Chave: Território. Territorialidade. Identidade
étnica. Etnodesenvolvimento. Indígenas Kaimbé.

Abstract
This paper aims to show the relationship between
territoriality and ethnic identity in the Indigenous
Territory of Massacará, formed by the Kaimbé ethny,
through the dichotomy between the rural urbanity and
the urban rurality, created by locals. Throughout five
years of relationship with the society around them, the
Kaimbé have had to deal with different cultural and
institutional models. From this learning relationship, a
very peculiar way of relating to the non-indigenous
universe was born. This study is a theoretical effort,
whose result shall base a wider ethnographic
investigation on the role of the territory to the
consubstantiation of the Kaimbé’s indigenous identity.
Furthermore, it is a prospective research, based on the
author’s local experience, as well as in the available
contemporary literature on the subject.
Keywords: Territory. Territoriality. Ethic identity.
Etnodevelopment. Kaimbé's indians.

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 546-566, set./dez., 2020 | ISSN 2447-861X

Território indígena do Massacará: urbanidade rural, ruralidade urbana | Alfons Heinrich Altmicks

Introdução
Não raramente, a heterogenia cultural indígena provoca equívocos sobre o processo
de integração das populações indígenas à sociedade de entorno1, porquanto há uma miríade
de nuances culturais, a ser realçada, quando se toma, para análise, o tema da cultura indígena
e suas relações com a construção da identidade brasileira. Com efeito, cada povo indígena é
constituído de idiossincrasias e especificidades, que o tornam único, eleito na beleza e na
riqueza do seu manancial cultural. No Brasil, conquanto o desconhecimento sobre o universo
indígena seja acintoso e sistemático, constituindo um projeto de negação de uma matriz
étnica (CANTON, 2018), a diversidade de culturas indígenas termina posta sob a égide de um
indianismo genérico, no qual é ressaltado o estereótipo do silvícola, seminu, ingênuo,
ignorante.
Esse reducionismo é subscrito, inclusive, às concepções sobre a maneira como as
populações indígenas se apropriam das instituições não-indígenas, ressignificando-as. A
despeito de, flagrantemente, mal acomodadas às dinâmicas da sociedade de entorno, as
etnias indígenas se relacionam com instituições não-indígenas, como a escola, a
universidade, o modelo de família, a estrutura de saúde pública etc. Obviamente, esse
convívio requer o desenvolvimento de estratégias de adaptação, em relação a essas
instituições. Aos olhos dos não-indígenas, essas estratégias ratificam a imagem reducionista
do indígena2 como um ser inferior (MEADER, 1976; OLIVEIRA, 1998;1999; 2011; BATISTA,
2011; CANTON, 2018).
Todas estas acusações não passam despercebidas pela população Kaimbé,
sobretudo, porquanto padeçam, igualmente, das acusações supracitadas, velada ou
abertamente (REESINK, 1983; 1984; 2017; REESINK, MCCALLUM; RESTREPO, 2017).
Vivendo no “Sertão do Massacará”, município de Euclides da Cunha, Bahia, os Kaimbé
convivem com conflitos e desconfianças sobre o seu estatuto de indianeidade3 , que

1

“Sociedade do entorno”, expressão cunhada pelos antropólogos brasileiros ao se referirem aos agrupamentos
urbanos e rurais que circundam as aldeias ou os territórios indígenas (LINDOSO, 2008).
2
Para este estudo, sob a orientação de Canton (2018), optou-se pelo uso do vocábulo “Indígena”, qualificativo,
no lugar de “Índio”, denotador de naturalidade étnica.
3
Por “indianeidade”, entende-se a assunção de uma cosmovisão legitimamente indígena, tradutora da sua
identidade étnica, do seu pertencimento e da sua territorialização. O termo, assim, ganha similaridade, por
exemplo, com o termo “negritude”, que denota, no Brasil, a identidade cultural comum aos descendentes dos
povos colonizadores de matriz africana (GONÇALVES, 2015).
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perduram até os dias atuais e são manifestados, abertamente, em termos pejorativos, com
os quais, muitos não-indígenas da Região se referem às suas comunidades: “Índios da
cidade”, “Índios arrocheiros”4, “caboclos de araque”5 etc.
Os questionamentos sobre a legitimidade étnica dos Kaimbé se bipartem em dois
eixos: críticas à variada condição fenotípica da sua população, uma vez que é possível
encontrar uma multiplicidade de tezes, traços e compleições físicas; e críticas aos seus
hábitos de consumo, sobretudo, no que se refere ao tipo de residência em que habitam, ao
seu vestuário e uso de recursos tecnológicos, por parte da população Kaimbé, a exemplo de
motos, celulares e antenas parabólicas (REESINK, MCCALLUM; RESTREPO, 2017)
Delineia-se, então, o tema que norteia este estudo, qual seja, a maneira como os
Kaimbé ressignificam instituições, entes culturais e produtos da sociedade de entorno,
tornando-os veículos para a assunção e para a divulgação da sua identidade étnica. À guisa
de objetivo, este estudo procura analisar até que ponto os Kaimbé utilizam esses elementos
da sociedade de entorno para afirmar a sua própria identidade étnica, trazendo, para o seu
cotidiano, características de pertencimento e territorialidade, reveladores da sua
indianeidade. O percurso metodológico, aqui desenvolvido, foi ancorado, basicamente, na
experiência dos autores, atuantes no Território Indígena do Massacará, e na consulta
bibliográfica, o que lhe confere o caráter compilatório de pesquisa de revisão de literatura.

Territorialidade Kaimbé
Moquay (1998; 2001) advoga um conceito de território indissociado da ideia de
comunidade e luta por direitos. Nesse sentido, o caso dos Kaimbé é emblemático: as lutas
pela demarcação das suas terras remontam à década de 1980, quando houve uma
mobilização das lideranças indígenas Kaimbé e Kiriri em torno da demarcação das terras que,
antes, pertenciam à fazenda Mirandela. A retomada foi violenta e houve mortes, até que,
enfim, o Governo Federal interveio e passou a regularizar a situação fundiária das duas etnias.
De lá até os dias atuais, muitos avanços ocorreram, em relação ao reconhecimento de terras

4
5

Referência ao “Arrocha”, gênero musical popular, muito apreciado na região.
Segundo Sousa (2018), a expressão “de araque”, cujo significado é “de mentira, falso”, tem origem na bebida
árabe, arak, trazida ao Brasil pelos imigrantes árabes. Segundo o autor, os brasileiros, afirmavam que o arak
era uma “cachaça falsa”. Dai, “de araque” se tornar sinônimo de “falso”.
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indígenas do Massacará, embora o direito à terra só fosse conquistado através da
organização dos indígenas e da sua insistência no pleito.
Os conflitos pela posse e propriedade das terras do Massacará foram tão intensos, que
os Kaimbé foram instados a migrar para lotes alhures, sob a anuência do Estado, mas eles se
recusaram, sob a alegação de que havia uma poderosa relação de pertencimento entre
Kaimbé e Massacará, de maneira que retirá-los do Massacará implicaria em exilá-los da sua
própria condição indígena.
Sobre este aspecto, Faria (2003) realiza a seguinte leitura:

[...] a terra, na visão do Estado, é um espaço homogêneo, meio de produção onde
estão distribuídos recursos naturais. Na concepção indígena, terra é um mosaico de
recursos materiais, morais e espirituais; seu território, além de conter dimensões
sociopolíticas, também cotem uma ampla dimensão cosmológica [...]. A
importância do território está no seu significado, pois as nações indígenas [...]
constroem a sua identidade por meio da relação mitológica que mantêm com o
território [...]. Trata-se de uma identidade criada em relação a uma geografia
determinada. (FARIA, 2003, p. 4).

É importante notar que o conceito de território não se subscreve a algo estático; pelo
contrário, é profundamente devedor das ideias de movimento social, transformação
produtiva, imaginário, cosmovisão, pertencimento. Segundo Carvalho (1997):

[...] o território indígena não se caracteriza fundamentalmente por estatuto de
‘produtividade’. Os fatores que consideram essenciais para integrá-lo decorrem de
coordenadas culturais particulares, oriundas das relações sociais de parentesco e
organização social (CARVALHO, 1997, p. 15).

Toledo, Giatti e Pelicioni (2008) completam:

[...] a noção de território adquire [...] claramente valores sociopolíticos, e acreditase que, dentre outros aspectos, são as ações sociais de mobilização que garantem o
contínuo e permanente processo de construção de um território, pois sem essa ação
social o território torna-se apenas um lugar. [...] A noção de território amplia-se
podendo contribuir para a compreensão das práticas sociais, pois é por meio das
relações com o outro, do confronto com o outro, que um território se constitui na
historicidade das relações sociais estabelecidas. [...]. (TOLEDO; GIATTI; PELICIONI,
2008, p. 179).

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 546-566, set./dez., 2020

549

Território indígena do Massacará: urbanidade rural, ruralidade urbana | Alfons Heinrich Altmicks

Perante esta concepção de território, que supõe dialogia, dicotomia e prática social, é
necessário identificar as situações de conflito, presentes à Serra do Massacará. O mais
evidente conflito ocorre entre indígenas e não-indígenas6, especialmente, por conta do nãoreconhecimento da indianeidade Kaimbé. O fato de que os Kaimbé tenham incorporado
características de urbanidade, ao seu cotidiano, só agravou as desconfianças sobre a sua
origem étnica. Com frequência, os Kaimbé são instados a comprovar a sua indianeidade,
perante a sociedade do entorno.
No cerne desta análise, a identidade e a territorialidade são indissociáveis, porquanto
traduzam pertencimento. O conceito de pertencimento, aqui adotado, traduz a crença que
um grupo, portador de identidade étnica, sustenta sobre a sua origem, histórica, genealógica,
espiritual ou cultural, constituindo, desde a sua cosmovisão até o seu ethos. O pertencimento
também contempla a importância do território geográfico para a assunção da sua identidade
étnica. Desta forma, o pertencimento Kaimbé legitima a origem comum dos indivíduos
Kaimbé, dentro do seu manancial sociocultural, mas, também, matiza a sua territorialidade
(APPADURAI, 2006).
O pertencimento de um povo, segundo Appadurai (2006), revela as relações entre a
sua cultura e a sua identidade étnica, em relação ao seu território. O processo de
desterritorialização, dessa maneira, implica, naturalmente, o esfacelamento cultural desse
povo e o consequente prejuízo para a sua identidade étnica, tal como ocorreu com os Kaimbé,
entre os séculos XIX e XX. Desapropriados pelos conflitos fundiários da região, os Kaimbé
perderam, a um só tempo, a posse e a propriedade do seu território e da sua identidade, a
ponto de terem sido considerados extintos.
Desta forma, os Kaimbé recusaram a migração, proposta pelo Estado, na forma da
doação de lotes distantes, e optaram pela permanência e pelo conflito, culminando com a
demarcação do Território Indígena do Massacará (BRASIL, MPF, 2013). Vencida essa etapa,
outros desafios se lhes apresentaram, especialmente, em relação à produção da sua
sobrevivência. Conquanto as políticas para o desenvolvimento econômico, propostas pelo

6

A este conflito, outros se seguem, como o choque entre as gerações mais tradicionais e os índios mais novos,
ou entre os Kaimbé católicos e os neopentecostais, homens e mulheres Kaimbé etc. No entanto, para os
interesses deste artigo, não são relevantes e, portanto, serão suprimidos da análise.
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Estado para a população Kaimbé, não trouxessem autonomia (SOUZA, 1996b), eles
passaram a pleitear as bases do seu próprio etnodesenvolvimento.

Etnodesenvolvimento indígena Kaimbé
Gründewald (2003) destaca que há certa promiscuidade entre os conceitos de
etnodesenvolvimento e de desenvolvimento sustentável, aplicado às comunidades
etnicamente diferenciadas. O desenvolvimento sustentável, aplicado às comunidades
etnicamente diferenciadas, apenas favorece às questões econômicas, de uso racional e
sustentável dos seus recursos naturais, não colaborando, necessariamente, para o seu
fortalecimento

étnico,

cultural

e

político,

condição

para

a

ocorrência

do

etnodesenvolvimento7.
No entanto, o mesmo (GRÜNDEWALD, 2003) não entende que a concomitância,
entre o etnodesenvolvimento e o desenvolvimento sustentável, aplicado às comunidades
etnicamente diferenciadas, constitui um problema, ou que possam ser, de alguma forma,
excludentes entre si. Ele apenas adverte para o perigo do reducionismo conceitual, pois, ao
categorizar o etnodesenvolvimento como sinônimo de desenvolvimento sustentável,
aplicado às comunidades etnicamente diferenciadas, deixa-se escapar a abrangência do
termo, sobretudo, no que diz respeito à sua capacidade de potencializar as identidades
étnicas.
O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu, na década de 1960, no contexto
das discussões sobre desenvolvimento social e desenvolvimento com preservação ambiental,
especialmente, voltadas para o crescimento econômico e social dos Terceiro e Quarto

7

A despeito do que pensam os autores (STAVENHAGEN, 1984; GRÜNDEWALD, 2003; AZANHA, 2002), no
Brasil, é necessário relativizar os conceitos de “sustentabilidade” e de “desenvolvimento sustentável”, pois
partem de ideais, que demandam e implicam um conjunto de benefícios, integrados, de forma holística, na
sociedade, o que não ocorre no País. Com efeito, pode-se até entender que haja iniciativas pontuais de
desenvolvimento sustentável, em muitas regiões brasileiras, mas, ao mesmo tempo, é preciso compreender
que essas iniciativas, fatalmente, convivem com outras propostas de atividades econômicas, que são
convencionais e, em nada, se relacionam com a sustentabilidade. Assim, ainda que muito se discuta a
“sustentabilidade” e o “desenvolvimento sustentável, no Brasil, é necessário colocar esses conceitos em
perspectiva, pois, aqui, não possuem os mesmos sentidos que, por exemplo, podem ter em países europeus
desenvolvidos, como a Alemanha, a Dinamarca ou a Finlândia.
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Mundos8. A tese vigente era a de que esses modelos alternativos de desenvolvimento
possibilitariam o gradual fortalecimento econômico e político dos países dominados pelo
Primeiro Mundo, provocando, posteriormente, a sua emancipação. Esses modelos
alternativos de desenvolvimento tinham, como características, a ênfase nos objetivos sociais
e ambientais. De acordo com Nash (1996), a ideia de sustentabilidade ambiental terminou
por catalisar todas estas tendências alternativas de desenvolvimento, e a expressão
“desenvolvimento sustentável” foi designada para “[...] se referir a um interesse em
conservar a natureza” (NASH, 1996, p. 122).
Para Gründewald (2003), há uma conexão profunda entre a ideia de sustentabilidade
e as questões ambientais, de maneira que não é surpreendente que a confluência de todos os
modelos alternativos, propostos como antagonistas naturais ao modelo predatório do
conceito de desenvolvimento, engendrado pelo Capitalismo, tenha ocorrido por via da
“consciência ambiental”. De fato, a manutenção de um meio ambiente propício à vida
humana é condição basilar, tanto para a produção quanto para o bem-estar das populações.
Por isso, talvez, o “Relatório Brundtland”9 (ONU, 1988) conceitue o desenvolvimento
sustentável como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer o
suprimento das necessidades das futuras gerações.
Embora os conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável
componham, de certa maneira, o lastro daquilo que se entende por etnodesenvolvimento,
certamente, não o determinam, nem o limitam. Etnodesenvolvimento ultrapassa o simples
desenvolvimento sustentável aplicado aos territórios das comunidades indígenas10.
Gründewald (2003) advoga a ideia de que Etnodesenvolvimento seja:

8

Termos utilizados, à época, para categorizar e classificar as economias, de acordo com os seus potenciais de
crescimento econômico e de manutenção de condições produtivas.
9
Elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o “Relatório Brundtland
compõe uma crítica ao modelo predatório de desenvolvimento, adotado pelos países industrializados e
imitado pelas nações em processo de desenvolvimento (NASH, 1996).
10
Evidentemente, assim como os conceitos de “sustentabilidade” e de “desenvolvimento sustentável”,
supracitados, o conceito de “etnodesenvolvimento”, também, deve ser colocado em perspectiva.
Etnodesenvolvimento constitui uma ideia aceitável, se circunscrita ao microcosmo étnico, surgida da
autodeterminação indígena. No Brasil, conquanto as populações indígenas sejam tuteladas pela FUNAI, a sua
autonomia e a sua autodeterminação estão comprometidas pela pouca efetividade das ações engendradas
pelo órgão.
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[...] o desenvolvimento sustentável de uma comunidade étnica quando aliado ao
revigoramento do seu patrimônio cultural e conseqüente fortalecimento da sua
identidade étnica, isto é, à sua etnicidade – sustentando a etnia, a determinação
étnica. (GRÜNDEWALD, 2003, p. 50).

Desta forma, entende-se que os diferentes espaços do Território Indígena do
Massacará podem apresentar propostas de desenvolvimento em termos capitalistas,
sustentáveis ou étnicos, afinal, não se pode esquecer que os Kaimbé estão cercados por um
– e inseridos num – modelo produtivo que privilegia o Capital. Com efeito, há uma
concomitância destas propostas de desenvolvimento das povoações do Massacará. Em
certos espaços, as atividades produtivas priorizam as relações capitalistas; noutros,
incentivadas pelo discurso da sustentabilidade, as atividades vão de encontro ao modelo de
desenvolvimento sustentável; em alguns, ainda, são desenvolvidas atividades que
fortalecem a identidade étnica, configurando etnodesenvolvimento.
Diante dessa convivência de modelos, Azanha (2002, p. 31) acredita que o entrave ao
etnodesenvolvimento indígena fosse a necessidade de “[...] se reproduzirem como
sociedades etnicamente diferenciadas e lidar, ao mesmo tempo, com condições materiais de
existência cada vez mais adversas e multifacetadas”. Em relação aos Kaimbé, a essas
dificuldades são, ainda, as desconfianças sobre a legitimidade da sua própria identidade
indígena.
Stavenhagen (1984) infere que o etnodesenvolvimento traduz a autonomia e a
autodeterminação das populações indígenas, no sentido do abandono dos modelos
desenvolvimentistas do Capitalismo, francamente identificados com o progressismo, e em
prol da assunção de uma forma identitária de desenvolvimento, que contemple o diferencial
étnico e cultural das populações indígenas. Na sua definição:

[...] o etnodesenvolvimento significa que uma etnia, autóctone, tribal ou outra,
detém o controle sobre suas próprias terras, seus recursos, sua organização social e
sua cultura, e é livre para negociar com o Estado o estabelecimento de relações
segundo seus interesses” (STAVENHAGEN, 1984, p. 57).

Para o mesmo (STAVENHAGEN, 1984, p 58-59), o Etnodesenvolvimento é construído
sobre alguns princípios fundantes, quais sejam: a resolução dos problemas e o suprimento
das necessidades individualizadas das pessoas e dos grupos pertencentes à comunidade, em
detrimento da priorização das questões econômicas exógenas; a utilização dos saberes e das
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tradições do grupo para dar soluções aos problemas enfrentados coletivamente; a busca do
equilíbrio no uso do meio ambiente como manancial de produção da sobrevivência do grupo;
a construção própria das soluções aos problemas do grupo; e a coletivização das decisões do
grupo, a despeito da existência de lideranças tradicionais.
O etnodesenvolvimento Kaimbé demanda, assim, o cumprimento desses princípios
fundantes, dos quais, naturalmente, brotaria a sua autonomia (SOUZA, 1996b). Numa
relação dialética, é possível intuir que, tal como a identidade Kaimbé advém do conflito entre
o ser Kaimbé e o não ser Kaimbé, o etnodesenvolvimento no Território Indígena do
Massacará surgiria do confronto entre o se desenvolver Kaimbé e não se desenvolver Kaimbé,
trazendo à tona as questões da urbanidade rural Kaimbé.

Urbanidade rural kaimbé
As transformações, trazidas pelo contato entre os Kaimbé e sociedade do seu
entorno, confluem para a transposição de práticas urbanas para os ambientes rurais,
processo ao qual Moquay (1998; 2001) denominou “urbanidade rural”. Note-se que não se
trata da incorporação do espaço rural pela cidade, muito menos da sobreposição da vida
urbana ao ambiente rural. Muito pelo contrário, urbanidade rural representa a apropriação e
a ressignificação do know-how próprio da cidade pelo ambiente rural, de maneira a preservarlhe a autonomia e a tradição.
Na Serra do Massacará, território Kaimbé, certas características urbanas, como a
circulação de motos, a onipresença de aparelhos celulares, a oferta de emprego, o acesso a
produtos industrializados, foram assimiladas, mas ressignificadas, para atender aos
costumes da identidade étnica e territorial Kaimbé, cuja cosmovisão é legitimada pelos
conhecimentos tradicionais, que permanecem como pertinentes e incontestes. Essa
cosmovisão mantem uma identidade rural, mesmo diante dos incrementos do mundo
urbano.
Segundo Moquay (1998; 2001), a urbanidade rural traduz um processo de adaptação
das tradições às novas realidades impostas pelo contato com o universo urbano. No núcleo
do Massacará, por exemplo, técnicos da área de saúde ganharam valor de consultores sobre
as questões da comunidade, sobretudo, porque eles podem barganhar melhorias para a
população indígena. Apesar de ocorrerem essas adaptações e a efetivação de lideranças, nem
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sempre tão tradicionais, o bem do grupo é sempre almejado. Os Kaimbé procuram reforçar
a identidade étnica e territorial, buscando obter o poder de decidir o destino das suas
comunidades.
Sobre as questões que envolvem elementos de urbanidade e ruralidade no cotidiano
dos Kaimbé, é interessante analisar as ideias de Carneiro (2003). Para a autora, a Sociologia
Rural tradicional matizou a ideia de sociedade moderna, dicotomizada pela presença de
ambientes rurais e urbanos, realidades mais ou menos conformadas, porém, entre si,
marcadas por franca oposição. Como apoio dessa dicotomia, foram eleitos, basicamente, os
critérios da experiência empírica11 e das expressões produtivas de ambos os espaços. Assim,
pouco a pouco, os conceitos de “rural” e “urbano” foram se confundindo com os conceitos de
“agrícola” e “industrial”. Essa confusão conceitual pautou a metodologia tradicional da
Sociologia Rural até o ponto em que não mais pôde se sustentar, diante da riqueza e da
pluralidade de manifestações socioprodutivas das sociedades rurais e urbanas
contemporâneas.
Num primeiro momento, seguindo os ditames do evolucionismo social, herdado do
positivismo comteano, a Sociologia Rural tradicional tendeu a valorizar o espaço urbano,
representante do desenvolvimento, em detrimento do ambiente rural, marcado pelo
anacronismo e pela inércia. Nesse sentido, o estudo do ambiente rural passou a ser
instrumental, focando a evolução técnica e tecnológica da produção agrícola, como critério
de desenvolvimento social e econômico do espaço rural, cuja inspiração seria o ambiente
urbano (CARNEIRO, 2003).
A extensão natural da dicotomia, e da relação mutuamente excludente, entre o
urbano e o rural, no que se refere aos povos etnicamente diferenciados, foi a suposta
oposição entre os modelos civilizatórios citadino e indígena, em termos equivalentes à
primeira relação dicotômica, quais sejam, a valorização do citadino em detrimento do
indígena12. Por esse motivo, enquanto preponderou a interpretação da Sociologia Rural
tradicional, no Brasil, as políticas públicas, formuladas pelo Estado, voltadas aos segmentos
rurais, priorizaram o desenvolvimento da agricultura de larga escala e do hoje chamado

11
12

Ou sejam a diferença entre os espaços rural e urbano.
Evidentemente, tal oposição é extensiva a quaisquer outros povos etnicamente diferenciados.
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“agronegócio”. Em contrapartida, outras formas produtivas vigentes, no meio rural, inclusive
aquelas que brotam das sociedades indígenas, foram simplesmente ignoradas e,
praticamente, não compuseram o rol das políticas públicas dirigidas ao setor (FORNO;
VERDUM; KUBO, 2010).
De acordo com Souza (1996a), os Kaimbé, à essa época13, encontravam-se
desarticulados e espalhados por diversas localidades, na região, imersos na formas locais de
campesinato, tendo sido, até mesmo, considerados como uma etnia extinta. No momento
em que ensaiaram pleitear garantias para a sua indianeidade, foram rechaçados, sob o
argumento, dentre outros, de que não lograriam desenvolver uma atividade agrícola
consistente, ainda que legitimados como indígenas. Com efeito, não havia instrumentos
legais que subsidiassem o modelo produtivo agrário, típico da tradição Kaimbé.
A ênfase desenvolvimentista provocou, no ambiente rural, uma instrumentalização
técnica, promovida por políticas públicas, munidas dessa concepção evolucionista. Como
consequência, a produção agrícola se expandiu em nível industrial, conformando “desertos
verdes” na paisagem rural14. A percepção de que, por um lado, a presença da agricultura em
escala industrial não aliviava o problema da fome na sociedade e de que, por outro lado,
acentuava os paradoxos ecológicos e socioambientais, fez com que o modelo evolucionista
fosse questionado, abrindo espaço para interpretações de natureza mais idealistahumanistas, do que advém o ambientalismo (CARNEIRO, 2003).
A partir da década de 1980, o foco da discussão, então, deslocou-se para a ênfase no
espaço rural, sem perder de vista a dicotomia rural x urbano. Engendrada, sobretudo, pelos
antropólogos, esta interpretação colocou o ambiente rural como ideal de qualidade de vida.
Note-se que se trata de uma ruralidade idílica, imaginária. A vida no campo representaria a
simplicidade, a saúde, o afastamento das vicissitudes da sociedade urbana, caracterizada
pelo consumo, pela ausência de valores humanos, pela violência, pelo ritmo vertiginoso.
Nessa corrente de pensamento, o espaço urbano representava uma ameaça à vida no
ambiente rural (CARNEIRO, 2003).

13
14

Entre os anos de 1940 e 1980.
Os ambientalistas descrevem os desertos verdes como áreas de cobertura agrícola, ou de vegetação nãonativa, em larga escala, cujo manejo impede a existência da flora e da fauna nativas (FORNO; VERDUM;
KUBO, 2010).
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Segundo Carneiro (2003), para os pensadores dessa corrente, no lugar das
características sociogeográficas, empiricamente verificáveis, o que distingue os espaços
urbano e rural são as noções de pertencimento e identidade, os sistemas de valores e o
imaginário compartilhado pelas populações. Estes conceitos instauraram questionamentos
sobre o papel do homem do campo e suas tradições produtivas, no espaço rural. Antes visto
como alguém isolado, de pouca instrução e importância social secundária, o homem do
campo tornou-se o “jardineiro da natureza” (CARNEIRO, 2003, p. 7), alguém cuja presença no
meio rural seria critério de qualidade e proteção ambiental. Essa nova identidade do homem
do campo, provocada por uma mudança no imaginário das populações, gerou uma ruptura
entre os conceitos de produção agrícola e manutenção ecoambiental.
A sociedade passou a demandar novas formas de ocupação do espaço rural, menos
destrutivas da natureza e, ao mesmo tempo, pretendeu isolar os rincões ainda preservados
da ação humana, a partir da adoção de reservas e parques ambientais. Para o agricultor, a
ênfase das políticas públicas, agora, era a sua reinserção na paisagem rural, rejeitando o
modelo desenvolvimentista agrícola. Aos poucos, o cerne da identidade do produtor agrícola
foi se deslocando da esfera produtiva para o ambiente simbólico. A passagem do ambiente
rural como núcleo de produção de bens materiais, para celeiro de bens simbólicos, avocou
uma nova forma de organização produtiva. Conquanto o espaço rural não devesse ser
descaracterizado para dar lugar à expansão do agronegócio, ele deveria se manter, até certo
ponto, virgem, original, para que se tornasse objeto de contemplação. A nova organização
produtiva, com base na contemplação, revitalizou, ou mesmo reinventou, uma cultura rural,
cuja exploração é altamente rentável, seja na forma do agroturismo, do turismo étnico ou da
comercialização dos produtos culturais do campo, tais como a música, a moda ou a culinária.
Neste ponto, os Kaimbé começaram a ser valorizados, sobretudo, porque se
encaixavam, assim como os demais povos etnicamente diferenciados, no imaginário dos
intelectuais baianos sobre o “jardineiro da natureza”, ou seja, o homem primevo, integrado
ao ambiente rural, ainda intocado ou pouco tocado. Os antropólogos acorreram ao município
de Euclides da Cunha e à Serra do Massacará, munidos de todos os argumentos científicos
possíveis, para legitimar a indianeidade dos Kaimbé. Assim, em 1992, o processo de
demarcação do Território Indígena do Massacará foi finalizado e, em 1999, aconteceu a
desintrusão dos não-indígenas que ainda viviam nas terras Kaimbé. Não coincidentemente,
sob a égide da interpretação idealista-humanista da Sociologia Rural, as políticas públicas,
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propostas pelo Estado, para os povos etnicamente diferenciadas vieram de encontro à
iniciativa de demarcar as terras e isolar as populações, porém sem que subsídios fossem
ofertados para o seu pleno desenvolvimento.
Diante as duas interpretações promovidas pela Sociologia Rural, Carneiro (2003)
optou por focar as questões da identidade e do imaginário, como fundadoras e
mantenedoras da relação, e diferenciação, entre o rural e o urbano. Nas palavras da autora:
“[...] consideramos mais proveitoso, em termos analíticos, orientarmos nossos esforços para
buscar, a partir do olhar dos atores sociais, os significados das práticas sociais que tornam
operacional esse tipo de interação (e distinção).[...]” (CARNEIRO, 2003, p. 14). Os tecidos da
ruralidade e da urbanidade se deslocam, então, da materialidade observada no campo e na
cidade, para o nível do imaginário das pessoas, de onde podem ser experienciados,
independente do lugar em que o indivíduo se encontra: campo ou cidade. Note-se que não
há dicotomia ou interpenetração, mas concomitância. Os Kaimbé, por exemplo, carregam o
seu pertencimento e a sua aldeia no Massacará até a São Paulo urbana, para onde acorrem,
em busca de trabalho.
A assunção de categorias subjetivas, idealizadas, de ruralidade e urbanidade,
norteadoras de experiências e trocas simbólicas nos ambientes rural e urbano, promovem
novos nichos de atuação, conflitos e contradições entre as populações, porque evocam aquilo
que Bourdieu (1993) denominou “categoria social realizada”, ou seja, uma perspectiva,
política, ideológica e relacional, sobre a sociedade e sobre o lugar do próprio indivíduo nela.
Dessa “categoria social realizada”, brotariam as identidades e se sustentariam as
reivindicações sociais. Carneiro (2003), então, arremata: “[...] Nesses termos, consideramos
que a noção de rural corresponde a construções simbólicas pertencentes a diferentes
universos culturais que lhes atribuem significados distintos. [...]” (CARNEIRO, 2003, p. 15).
Esses significados orientam e incidem diretamente sobre a maneira como as populações e os
indivíduos lidam com o ambiente rural. Sobre a natureza do rural como “categoria social
realizada”, Carneiro (2003) infere:

Nesse contexto, torna-se cada vez mais difícil pensar na noção de rural para
qualificar um espaço ou a dinâmica das relações sociais num espaço. No entanto,
essa dificuldade não nos parece estar presente na noção de localidade, já que esta
não denota unicamente uma experiência espacial como definidora de um universo
de relações sociais específicas. Em outros termos, a noção de localidade não define
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a natureza rural ou urbana de um grupo ou de suas práticas. (CARNEIRO, 2003, p.
18).

A autora (CARNEIRO, 2003) continua:

[...] a noção de localidade não se traduz simplesmente por um espaço fisicamente e
socialmente ocupado. Ela seria útil justamente porque supõe um espaço que é tido,
por aqueles que o ocupam, como uma referência e como uma base física de um
conjunto de relações sociais diversificadas (de trocas, de sociabilidade, de
solidariedade, de disputas e de conflitos) que dão sentido à existência de seus
habitantes, isto é, lhes dão uma referência identitária. [...]. (CARNEIRO, 2003, p. 18).

Ao assumir essa perspectiva, a autora conduz a conceituação do rural e do urbano para
os agentes do processo, as pessoas e os grupos sociais. No lugar de um espaço material, como
base produtiva, o objeto de estudo é o espaço simbólico, advindo do imaginário e das noções
fundamentais de pertencimento, mas com consequências obvias na maneira como os
indivíduos ou grupos sociais se relacionam, com o lugar e entre si mesmos. A ruralidade
estaria matizada na maneira como os habitantes do rural se identificam a si mesmos, perante
os “não-rurais”, independentemente do espaço material que ocupam, pois “[...] as fronteiras
entre os territórios [rural e urbano] são, nesse sentido, móveis e podem até mesmo ser
deslocadas de uma espacialidade física. [...]” (CARNEIRO, 2003, p. 20).
Quanto à identidade Kaimbé, entende-se que a sua indianeidade esteja situada no
imaginário do grupo, como fundadora da relação entre o que é indígena e o que é nãoindígena. Do conflito pela legitimação, primeiro das terras, depois da própria indianeidade,
brota a identidade Kaimbé, ligada ao seu território e mantida pela ressignificação do arsenal
urbano, presente no cotidiano do grupo. A cosmovisão Kaimbé se reafirma nesse amalgama
pós-moderno de referências e modos de viver.

“Ruralidade urbana” Kaimbé: o avesso da questão
Inseridos na lógica dos movimentos campesinos e constringidos por circunstâncias
climáticas, políticas e socioeconômicas, que promoveram, historicamente, o êxodo das
populações do semiárido baiano às capitais brasileiras, em especial para a cidade de São
Paulo, os Kaimbé registram forte presença no cotidiano paulistano. Embora não haja
estatísticas oficiais sobre o quantitativo de indivíduos Kaimbé que habitam São Paulo, e
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outras capitais brasileiras, é possível detectar, nos meios de comunicação e na internet,
manifestações dessa etnia em solos alheios15.
Essa acintosa urbanização das populações indígenas aponta para dois fenômenos
socioespaciais, iniciados no século XX: por um lado, houve forte migração indígena em
direção às grandes cidades, movidos, sobretudo, pela busca de melhores condições de vida e
trabalho, embora muitas populações indígenas tenham sido simplesmente expulsas das suas
terras originais por latifundiários ou pelo próprio Poder Público. Por outro lado, muitas
cidades cresceram desmesuradamente e terminaram por abarcar aldeias próximas de si 16
(COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2013). De toda sorte, o processo de urbanização
indígena é irreversível, portanto, ações afirmativas para a melhoria das condições de vida dos
indígenas, habitantes das cidades, devem ser efetivamente implantadas, não apenas no
sentido de prover-lhes dignidade social, mas, também, oferecendo-lhes condições para o seu
pleno desenvolvimento étnico, cultural e religioso.
Ao longo do século XX, a política indigenista esteve mais preocupada com o
reconhecimento e a demarcação de terras indígenas, do que, especificamente, com as
questões identitárias e socioculturais. O problema é que os temas territoriais perderam
sentido, quando as populações indígenas migraram para os centros urbanos; ao passo que a
identidade, o pertencimento e a herança cultural voltam a compor as demandas indígenas,
com as quais o Estado deve lidar. A presença dos grupos indígenas nas cidades acrescenta,
aos desafios naturais das políticas públicas indigenistas, os problemas oriundos do exercício
do direito à cidade (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2013).
Uma das grandes questões, que envolvem a assunção da identidade indígena, é a
necessidade de sua subsistência no meio urbano. De acordo com Oliveira (1998), é necessário
que se crie novas possibilidades de trabalho, que não obriguem os indígenas
desterritorializados a abdicar da sua cultura e da sua identidade. De uma forma geral, as

15
16

Cf. Documentário KAIMBÉ MASSACARÁ EM SÃO PAULO (2013).
Os autores tomam, como exemplo, a cidade de São Paulo, que englobou três aldeias guaranis ao longo da sua
expansão urbana, mas, no caso Kaimbé, pode ser citada a expansão da cidade de Euclides da Cunha, cujo
desenvolvimento experimentado após a construção da ponte do Ibó, ligando Bahia e Pernambuco, pela BR
116, nos anos de 1990, fez com que a população exógena do município aumentasse, consideravelmente,
sufocando as comunidades Kaimbé, que habitam fora do território do Massacará.
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populações indígenas que habitam cidades sobrevivem de confecção de artesanato,
apresentações culturais e empregos sazonais.
Sousa (2010) ressalta que a educação de melhor qualidade consta entre os principais
atrativos para o deslocamento das populações indígenas para as cidades. Aos indígenas, é
garantido, por força de lei17, o acesso a uma educação diferenciada, bilíngue e intercultural.
As escolas indígenas mantenedoras dessa proposta educativa, no entanto, são mais comuns
nos territórios indígenas. Nas cidades, os estudantes indígenas terminam sendo matriculados
em escolas comuns, o que pode ser desastroso para a construção da sua identidade indígena.
Urge, também, superar o desafio de conciliar dois modelos pedagógicos, indígena e nãoindígena, nas instituições educativas que, em princípio, não são indígenas. Além disso, existe
o problema do preconceito, que crianças e adolescentes indígenas enfrentam, nas escolas
não-indígenas, especialmente, nos grandes centros urbanos.
O acesso aos serviços de saúde indígena, também, é mais difícil para os indígenas, que
habitam os grandes centros urbanos, uma vez que as suas demandas específicas são
escamoteadas, diante das exigências cotidianas dos demais usuários dos sistemas de saúde
urbanos18. Das capitais brasileiras, apenas São Paulo conseguiu implementar um Programa
de Saúde da Família (PSF), voltado, especificamente, às populações indígenas (COMISSÃO
PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2013).
Diante de todas essas dificuldades, naturalmente, os indígenas que habitam os
centros urbanos brasileiros se municiam de estratégias que garantam, tanto o conforto da
sua sobrevivência material, quanto a manutenção da sua identidade. Uma estratégia que
pode ser percebida entre os Kaimbé que vivem em São Paulo é a exibição ostensiva dos seus
signos de identidade étnica19, dos seus saberes étnicos20 e das suas práticas espirituais21,
afirmados, na cidade grande, como maneira de delimitar o estatuto da sua indianeidade,
perante os não-indígenas. Isso, certamente, acarreta benefícios para as suas comunidades,

17

Cf. BRASIL, Constituição Federal, Art. 210 (BRASIL, Constituição, 2011), e Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394, de 1996 (BRASIL, MEC, 1996).
18
A partir de 1999, o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Sistema Único de Saúde (SUS),
passou a prestar serviços aos grupos indígenas brasileiros. Com a extinção da FUNASA, em 2010, esses
serviços passaram à responsabilidade da SESAI, ligada ao Ministério da Saúde (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE
SÃO PAULO, 2013).
19
Cocares, chocalhos, brincos etc.
20
Lendas, remédios naturais, canções etc.
21
Toré, novenas, rezas de olhado etc.
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seja pela proximidade com os grupos indigenistas que estão no mesmo território, seja pela
visibilidade que a sua cultura assume, perante os meios de comunicação de massa, o que, por
sua vez, pressiona o Estado a atender as suas demandas.
O fato é que pode ser detectada, nessa dinâmica, traços de uma “ruralidade urbana”,
ou seja, se o conceito de urbanidade rural aponta para a apropriação ressignificada do knowhow, próprio da cidade, pelo ambiente rural; o contrário também pode ser inferido, entre os
Kaimbé, que moram em São Paulo: eles se (re)apropriam da sua própria cultura,
resignificando-a, perante o ambiente urbano em que vivem. Essa ressiginificação cria novos
produtos culturais que, em princípio, não são nem rurais, nem urbanos22.
Como o fluxo migratório dos Kaimbé não é unilateral, eventualmente, boa parte dos
indivíduos retornam a Euclides da Cunha e à região do Massacará, levando consigo as suas
reinterpretações culturais urbanas, sobre a cultura Kaimbé. Essas reinterpretações,
obviamente, são bem-vindas aos processos dialéticos da elaboração cultural étnica,
porquanto ventilam as suas características identitárias, promovendo a sobrevivência do seu
manancial cultural. Por outro lado, em populações que são questionadas quanto à sua
legitimidade étnica, como é o caso dos Kaimbé, as reintepretações parecem oferecer ainda
mais munição aos seus depreciadores.

Considerações finais
Muito mais do que uma certidão, mais do que um quinhão de terra na Serra do
Massacará, mais do que os traços fenotípicos, que podem ser de quaisquer cores ou
compleições, o que define a identidade Kaimbé é sua indianeidade, manifestada no seu
imaginário e na sua cosmovisão. Do conflito entre o ser Kaimbé e o não-ser Kaimbé, surgem
as reinvenções de uma indianeidade que, se não pode ser originária, abraça, ao menos, uma
indianeidade possível, entre veículos automotores, eletrodomésticos e aparelhos celulares.
Estranhamente, esta é uma afirmação ainda necessária, em nome da legitimação de uma
população acusada de usurpadora de um modelo étnico, que subsiste apenas no ideário das
pessoas.
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Como, por exemplo, os painéis decorativos, feitos de palha de sisal, que são postos para alugar, por indígenas,
para festas e eventos, na cidade de São Paulo.
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Mal superada a aceitação dos Kaimbé como indígenas Kaimbé, outro impasse –
derivado deste, em larga medida – é apresentado como ameaça ao pleno exercício da sua
indianeidade: a carência de subsídios, na forma de políticas públicas, para o desenvolvimento
dessa população, sobretudo, levando-se em conta a sua especificidade cultural. Se, nos
últimos anos de governos sociais-democráticos, essas políticas não foram capazes de
alcançar o êxito desejado, agora, com um governo claramente neoliberal e de tendências
atávicas, elas praticamente deixam de existir.
Ainda que, em anos recentes, os povos indígenas tenham galgado significativos
degraus em direção à autonomia e à gerência dos seus recursos, a realidade é que o tem feito
quase à revelia do Estado. A despeito disso, contam com algum apoio das organizações nãogovernamentais (ONG), de segmentos da sociedade civil e das agências internacionais, essas,
motivadas, especialmente, pela Resolução no 30 do Conselho da União Europeia (de 30 de
novembro de 1998), que afirma o direito ao “[...] desfrute de seus próprios meios de
subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a todas as suas atividades
econômicas, tradicionais e de outro tipo” (ONU, 2015, p 12).
O contato entre os Kaimbé e sociedade do seu entorno trouxe mudanças importantes
para a comunidade da Serra do Massacará. Essas mudanças impactaram o modo de viver
Kaimbé, no seu cotidiano e na produção da sua sobrevivência, o que implicou a transposição
de práticas urbanas para os ambientes do território indígena Kaimbé, constituindo o
fenômeno da “urbanidade rural”. Como estratégia de sobrevivência cultural, essas práticas
foram ressignificadas, em favor dos costumes, próprios da identidade étnica e territorial
Kaimbé.
É importante ressaltar que as práticas urbanas, trazidas ao Território Indígena do
Massacará, chegam por meio do contato imediato dos Kaimbé com a sociedade de entorno,
mas, também, pelas reelaborações dos indivíduos da comunidade, que migram para as
grandes cidades e, posteriormente, retornam à sua localidade, com transformações
evidentes nas manifestações da sua indianeidade. Tais transformações avocam uma
“ruralidade urbana”, uma reapropriação da sua própria cultura, perante o ambiente urbano
em que viveram. Em ambos os movimentos – urbanidade rural e ruralidade urbana – a
identidade Kaimbé se afirma e transcende, assumindo contornos que tornam a sua
indianeidade apta ao futuro.
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Resumo
O presente artigo tem por objetivo compreender os processos
de resistência e perenidade das famílias do território quilombola
do Ibicuí d’Armada, localizado no município de Sant’Ana do
Livramento na fronteira oeste do RS. Para atingir este objetivo
foi adotada abordagem qualitativa, com entrevistas com um
grupo de jovens moradores da comunidade e a liderança local.
Tomando por base as teorias das capacitações e a teoria do Bem
Viver, conclui-se que a comunidade remanescente quilombola
possui extrema riqueza cultural e histórica para o município,
possuindo potencial ainda não explorado para alavancar
desenvolvimento rural, cultural, social e humano, mas que, se
não houver ações efetivas neste sentido, o território corre sério
risco de se extinguir.
Palavras-Chave: Comunidade quilombola. Jovens rurais.
Território Negro. Desenvolvimento.
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Abstract
This article aims to understand the processes of resistance and
perpetuity of families in the quilomnola territory of Ibicuí
d’Armada, located in the municipality of Sant’Ana do
Livramento on the western border of RS. To achieve this
objetctive, a qualitative approach was adopted, with interviews
winth a group of young residentes of the community and the
local leadership. Based on the theories of training and the theory
of Well Living, it is concluded that the remaining quilombola
community has extreme cultural and historical wealth for the
municipality, having untapped potential to leverage rural,
cultural, social and human development, but that, if there are no
effectie actions in this regard, the territory is in serious danger of
becoming extinct.
Keywords: Quilombola community. Rural youth. Black
territory. Development.

Introdução
A presença de povos tradicionais no pampa gaúcho se confunde com a história do
próprio pampa. Entre estes povos, identifica-se, considerando o aspecto conceitual e
sociológico, as comunidades quilombolas e comunidades negras remanescentes de
quilombo, entendidas como grupo social local, que desenvolve dinâmicas temporais de
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vinculação a um espaço físico que se torna território coletivo pela transformação da natureza
por meio do trabalho de seus fundadores, como bem resgatam Brandão (2010) e Rodrigues,
Guimarães e Costa (2011).
Estas mesmas comunidades, embora com amparo institucional ancorado em políticas
públicas de reconhecimento e titulação, têm sua sobrevivência e resistência ameaçada por
um cenário contemporâneo de retração no apoio a estas comunidades, bem como ao êxodo
dos jovens remanescentes de quilombo que, em seus processos de tomada de decisão,
muitas vezes são levados a abandonar o campo em busca de oportunidade de emprego ou
continuidade nos estudos.
Este quadro é dissonante da ideia de desenvolvimento abordada por Sen (2010) que
pode ser visto como um processo de expansão das liberdades, os quais exigem que se
removam as principais fontes de privações, enquanto que os jovens remanescentes de
quilombo não têm, muitas vezes, a liberdade para fazer suas escolhas, sendo levados, por
questões sociais e econômicas, a deixar o campo, comprometendo, com esta decisão, a
perenidade das comunidades quilombolas, em especial a comunidade remanescente de
quilombo do Ibicuí d’Armada, localizada no município de Sant’Ana do Livramento, fronteira
oeste do Rio Grande do Sul.
A percepção, neste contexto, é de que a existência destes grupos sociais esteja
condicionada a fatores econômicos, conforme a ideia de Polanyi (1980), segundo a qual a
economia do homem está submersa em suas relações sociais [...] e ele age assim para
salvaguardar sua situação social, suas exigências sociais, o que levaria os jovens rurais a uma
situação de êxodo do campo.
O município de Sant’Ana do Livramento tem uma área territorial total de 6.941,399
km2 (IBGE, 2019),
o que o faz o segundo maior município em área no estado do Rio Grande do
Sul. E Sant’Ana do Livramento possui área rural dividida em sete distritos,
conforme dispõe a Lei Municipal 2.555, de 29 de novembro de 1989. Uma
destas áreas é o terceiro distrito do Ibicuí d’Armada, localizado às margens
do Rio Ibicuí da Cruz, fazendo divisa com o município de Dom Pedrito.

Dentro desta área de terra, são residentes, segundo o último Censo Demográfico do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, trinta e uma famílias descendentes de
escravos alforriados, que receberam do Governo Federal, através da Fundação Cultural
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Palmares, a certidão de auto definição, conforme dispõem vários preceitos legais, sendo
reconhecidos legalmente como remanescentes de quilombo.
Mesmo amparados pela Constituição Federal, em especial às leis infraconstitucionais,
decretos, portarias e instruções normativas de caráter afirmativo, estas comunidades ainda
estão à margem de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento local e o
empreendedorismo e, conforme corroborado pela pesquisa deste estudo, a comunidade tem
desconhecimento e ausência de orientação técnica institucional para desencadear, com
autonomia, o processo de sustentabilidade econômica.
Em âmbito nacional, o Governo Federal, desde 2004 vinha implementando uma série
de ações destinadas a esta parcela da população, considerada prioritária dentro dos
programas sociais, destacando o Plano Brasil sem Miséria, Programa Luz para Todos e
Programa Água para Todos (BRASIL), inserindo, ainda, nas peças orçamentárias da União,
como Plano Plurianual – PPA -, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e o próprio
Orçamento, programas, indicadores e metas e serem atingidas para promoção da inclusão
social das comunidades remanescentes de quilombo, ancorados na Lei Federal 12.888, de 20
de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial).
Conforme regulamenta a Instrução Normativa Federal nº 49, de 29 de setembro de
2008, em vigência até então, são considerados remanescentes de quilombos os grupos
étnicos raciais, conforme critérios de auto definição, com trajetória histórica própria, dotados
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com
a resistência à opressão histórica sofrida. Para confirmar a condição de comunidade
remanescente de quilombo, os moradores do Ibicuí d’Armada foram investigados por
técnicos da Emater/RS-ASCAR, que é a instituição à frente do serviço oficial de extensão rural
do estado gaúcho e representantes do Conselho Estadual de Desenvolvimento da
Comunidade Negra – CODENE, acompanhados pela antropóloga Rosane Aparecida Hubert.
Mesmo com o reconhecimento federal e pela importância histórica e cultural que os
quilombolas representam, a existência desta comunidade é pouco conhecida entre os
moradores urbanos de Sant’Ana do Livramento. Existe um leque de possibilidades de
inserção destas pessoas, através de políticas públicas voltadas à proteção e preservação das
comunidades quilombolas, ainda não praticadas pelo poder público local, conforme
comprovado em pesquisa de Madrid e Adão (2016).
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Além disso, as comunidades tradicionais, com suas dinâmicas próprias,
compreendem que têm conceituação ancorada em elementos do campo dos direitos
consuetudinários, da ideia de que a presença em um território por longo tempo gera direitos
aos sujeitos, que o modo de vida demarca diferenças; que a consciência da diferença promove
a ação política da identidade (THUM, 2017).
Para comprovar a existência de ações empreendedoras institucionais, capazes de
desencadear o desenvolvimento local da comunidade rural do Ibicuí d’Armada, bem como
identificar o perfil sócio econômico destes moradores e sua cultura empreendedora, que
servem de diretriz para identificar as condições de resistência deste grupo social, já foram
feitos trabalhos junto às famílias do Ibicuí (MADRID; ADÃO, 2016) nos quais houve inserção
no cotidiano rural e o estabelecimento do compartilhamento de experiências, narrativas,
recortes nostálgicos dos moradores mais longevos, que fizeram um mergulho na sua
ancestralidade, revelando orgulho de seus antepassados e elencando as conquistas
estabelecidas ao longo das décadas.
Com estas considerações, este trabalho tem por objetivo compreender os processos
de resistência e perenidade das famílias do território negro quilombola do Ibicuí d’Armada,
na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, considerando o elevado êxodo rural dos jovens. Para
atingir o referido objetivo foi adotada a abordagem qualitativa, a partir de entrevistas com
grupo de doze jovens moradores da comunidade remanescente de quilombo e, ainda, com a
moradora daquela localidade que exerce liderança naquele território.
Este trabalho faz uso também da pesquisa documental, especialmente documentos
como livros, periódicos, artigos científicos e a legislação, no que tange às questões de
proteção do território das comunidades tradicionais, pesquisa interpretativa, entre outras. A
maior preocupação é obter uma descrição densa, a mais completa possível, sobre o que um
grupo particular de pessoas faz e o significado das perspectivas imediatas do que eles têm
sobre o que eles fazem (MATTOS, 2011), dentro do contexto do território rural negro.
A coleta de dados aconteceu a partir da imersão das pesquisadoras no ambiente de
pesquisa, entrevistando os integrantes da comunidade, interagindo com aqueles atores e
observando o seu modo de vida, costumes, ofícios, enfim, todas as informações que venham
a subsidiar o presente estudo, atendendo aos seus objetivos.
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Tomada de decisão dos jovens rurais negros
A presença, em um território, de uma comunidade tradicional, como os indígenas,
ribeirinhos, quilombolas e sua trajetória de saberes e conhecimentos, repassados
ancestralmente de geração após geração, está fortemente ligada ao desenvolvimento,
considerando que estes grupos sociais vivenciam processos de cuidado com a terra e dela
tiram seu sustento. Como bem nos traz Thum (2009) as práticas de conservação dos recursos
naturais são passadas para as novas gerações exatamente porque são processos presentes
nos modos de vida dos diferentes segmentos.
Manter viva estas comunidades é um desafio constante, considerando a retração de
políticas públicas de apoio a estes grupos, bem como a ampliação das dificuldades históricas
pelas quais os grupos passam cotidianamente, impactando diretamente no processo de
tomada de decisão dos jovens quilombolas. Na visão de Simon (1965), o julgamento é
inseparável da tomada de decisão, porque faz parte dela e implica pensamento e ação, que,
por sua vez, são centrais no processo de tomada de decisão.
Para os jovens rurais quilombolas, a saída do meio rural, mesmo que em busca de
ingresso no mercado de trabalho ou para viabilizar a continuidade nos estudos, não é uma
escolha fácil, com bem reflete Ramos (1983), quanto à tomada de decisão, sendo, conforme
o autor, um detalhe do processo de escolhas pessoais que determina como este se dará ou
não, e esta decisão está fora do sistema de esforços que a constituem, ainda que seja objeto
do processo.
E, pelo aspecto geográfico, entendendo que a geografia pode ser trabalhada por um
par de categorias: de um lado a configuração territorial e, de outro, as relações sociais
(SANTOS, 1988). A configuração territorial ou geográfica tem uma existência material
própria, mas sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo fato das
relações sociais, argumento que justifica o olhar no âmbito geográfico.
Ainda, resgatando Santos (1988), é possível entender que os movimentos da
sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, transformam a organização do
espaço, criam novas situações de equilíbrio e, ao mesmo tempo, novos pontos de partida
para um novo movimento. Entendimento que se aplica à dinâmica dos moradores
quilombolas na zona rural de Sant1Ana do Livramento, onde as famílias, mesmo em risco de
desaparecimento, em função da evasão dos jovens para o polo urbano, procuram estratégias
e criam movimentos para manterem sua resistência.
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Entendendo o desenvolvimento
O desenvolvimento pode ser entendido como a evolução que nada tem de linear, e
que pode se dar em diferentes direções, aproximando-se ou distanciando-se do ideal contido
no projeto normativo do desenvolvimento como melhoria dos indicadores econômicos,
sociais e ambientais (FAVARETTO, 2006). Assim, o desenvolvimento pode ser compreendido
como um processo histórico de mudanças e transformações da sociedade ao longo do tempo.
Vários foram os processos de desenvolvimento, mas, após a Segunda Guerra Mundial, os
planos de reestruturação dos países europeus motivaram a implementação de processos
semelhantes em outras partes do mundo, através de programas direcionados ao
desenvolvimento. Embora haja uma diversidade conceitual, a ideia de desenvolvimento, até
então, vinha sendo associada à ideia de crescimento econômico e progresso.
No âmbito da agricultura foi a partir da década de 50 que inicia uma nova
compreensão do tema. Alicerçada no que foi genericamente intitulado de “revolução verde”,
apoiada na modernização, o mundo rural passou a subordinar-se a novos interesses
(NAVARRO, 2004). No Brasil, esse período de modernização no campo pode ser visto com a
crescente integração das atividades agrícolas aos complexos agroindustriais. Tal processo
possibilitou acesso à tecnologia, políticas de crédito e assistência técnica. Uma década após
a implantação dos projetos de desenvolvimento no Brasil, ficou claro o modelo
extremamente seletivo e gerador de múltiplas desigualdades sociais, criando uma nova
perspectiva conceitual de desenvolvimento.
O desenvolvimento rural pode ser visto por forças internas e externas à região em que
os atores estão envolvidos, simultaneamente, em um complexo de redes locais e externas
que podem variar significativamente entre regiões (KEGEYAMA, 2004). Já para Favaretto
(2010) a ideia de desenvolvimento rural não é nova, sendo que esse processo passou por
quatro grandes momentos: o primeiro marcado pelos projetos de desenvolvimento
comunitário; o segundo pelos projetos de reforma agrária; o terceiro por projetos de
desenvolvimento rural e integral e, por último, os projetos que falam em desenvolvimento
territorial e combate à pobreza.
Já Navarro (2001, p.88) entende desenvolvimento rural como “uma ação previamente
articulada que induz (ou pretende induzir) mudanças em um determinado ambiente rural”.
Ainda de acordo com o autor, as definições do termo desenvolvimento rural variaram durante
o tempo, mas normalmente nenhuma das propostas exclui a melhoria do bem-estar das
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populações rurais como objetivo final desse desenvolvimento.
Nesse sentindo, o rural brasileiro passa por algumas transformações que, segundo
Schneider (2010, p. 521), constituem:
[...] uma nova conformação econômica e demográfica que possui como
característica fundamental a redução crescente das diferenças entre o
urbano e o rural, especialmente no que se refere ao mercado de trabalho,
devido ao crescimento da população ocupada em atividades não agrícolas.
O rural deixa de ser “sinônimo de atraso” e se desconecta da agricultura,
que passa a ser apenas uma de suas atividades.

Esse novo rural configura-se com famílias pluriativas, as quais articulam atividades
agrícolas e não agrícolas, dentro e fora das propriedades. Essa mudança é ocasionada pela
diminuição dos postos de trabalho no meio rural. “Portanto, o que se verifica é que o processo
de modernização acarretou limites para os agricultores, os quais e acabam de inviabilizar a
permanência no espaço rural, ou fazem das propriedades apenas local de morada”
(SCHINEIDER, 2004, p. 89).
Para Wanderley (2000) o novo rural assume alguns aspectos novos, tais como: tornase atrativo para as categorias sociais urbanas; o desenvolvimento do rural dependerá das
atividades agrícolas, mas também da capacidade de atrair novas atividades; modernização e
aumento de rendas, o que proporcionam alguns privilégios antes somente no meio urbano;
um olhar diferenciado através da valorização do patrimônio cultural e natural e os novos
papéis que os agricultores possam assumir, os quais deverão contribuir para a preservação
das paisagens rurais e para a guarda e reprodução das tradições culturais rurais, estendendo
suas atividades profissionais para além do núcleo produtivo agrícola, tornando-se pluriativos.
Assim, novas práticas como administração de paisagem, conservação da natureza,
turismo rural, produção orgânica fazem do desenvolvimento rural um processo
multifacetado, onde as propriedades podem assumir novas formas, novos papeis e
estabelecer novos elos com outros agentes (KAGEYAMA, 2004).
Portanto, tem-se que o processo de desenvolvimento rural vai além da análise do
crescimento econômico, e outros aspectos podem ser determinantes nesse processo, tais
como as questões ambientais, educacionais, de qualidade de vidas entre outros.

Comunidades tradicionais
Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados.
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Segundo o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, os Povos e Comunidades tradicionais
são definidos como
[..] grupos culturalmente diferenciados e que reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas geradas e transmitidos pela tradição.

E, a partir da conceituação, ainda expressa o território como espaço social
fundamental, também previsto no Decreto 6040/2007, ainda em vigor, e que elenca a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, portanto
os territórios destas comunidades são:
[..] os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos
povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma
permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos
indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispões os artigos 231 da
Constituição e 68 do Ato as Disposições Constitucionais Transitórias e
demais regulamentações (Decreto 6040/2007).

No Brasil, devido à diversidade sociocultural, identificam-se como povos tradicionais
os indígenas, os remanescentes de quilombos, os ribeirinhos, os ciganos, entre outros, e que
a vida destes povos se faz a partir das relações com, entre e com os outros em um território.
De acordo com Little (2002, p. 23), a definição de povos tradicionais reúne elementos
como a existência de regimes de propriedade comum, o sentimento de pertencimento a um
lugar, a procura por autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis. Esses grupos têm
um modo de vida diferenciado, ou seja, estão ligados à tradição, cultura e hábitos que
passaram de geração para geração.
Na visão de Diegues (2000), “sociedades tradicionais” são grupos culturalmente
diferenciados que historicamente reproduzem seu modo de vida, de forma mais ou menos
isolada, com base em modos de cooperação social e formas especificas. Esses povos e
comunidades, ao longo da história, foram marcados pela exclusão, não somente por fatores
étnico-raciais, mas pela impossibilidade de acessar as terras por eles tradicionalmente
ocupadas. Fora esses conflitos de luta pela terra, as comunidades também enfrentam
problemas com outros grupos sociais, como coloca Vieira (2014, p. 23):
A fronteira étnico-cultura surge quando a comunicação entre grupos, por
exemplo, de comunidades tradicionais do tipo extrativistas, não conseguem
estabelecer trocas inteligíveis de valores, sentimentos e práticas com as
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grandes indústrias que querem utilizar seus conhecimentos para uso
comercial, ou quando um fiscal do IBAMA tenta fazer um ribeirinho
entender que não pode construir à beira de um rio em que sempre morou
por ser área de preservação permanente ou quando a constituição de uma
unidade de conservação de proteção integral impede uma comunidade
tradicional de extrair seu sustento em sua produção da floresta, conforme
suas práticas tradicionais.

Nesse enredo de lutas por terras, reconhecimentos e problemas entre grupos sociais,
emergem as comunidades quilombolas, que são consideradas comunidades tradicionais e,
segundo o Decreto Federal nº 4.887, de 2003,
Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombo, para fins
deste decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição,
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,
com presunção de ancestralidade negra relacionada à opressão histórica
sofrida.

O que confirma o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal ao mostrar que indivíduos agrupados em maior ou menor número, que
pertençam ou pertenciam a comunidades, que viveram, vivam ou pretendam viver nas
condições de integrantes delas como repositório de suas tradições, cultura, língua e valores,
historicamente relacionados ou culturalmente ligados ao fenômeno sociocultural
quilombola. As comunidades quilombolas ganharam reconhecimento oficial da sua cultura,
mas permanecem lutando por acesso e políticas de inclusão, ou seja, embora tenham forte
arcabouço legal que as reconhece e protege as comunidades quilombolas ainda estão à
margem de muitos direitos consignados, excluídas de políticas públicas de saúde, educação
(vide não atendimento da lei federal 10.639), de segurança, uma vez que seus territórios
estejam quase sempre sob ameaça.
Há, ainda, um forte elemento característico das comunidades tradicionais, que é o do
uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade vida, entendido
como desenvolvimento sustentável. Por isso, no entendimento de Spamer (2017), os povos
tradicionais exercem uma lógica de reciprocidade com a terra, com o seu território e com as
outras formas de vida.
Os saberes e a Teoria do Bem Viver
É possível a harmonia entre desenvolvimento e a preservação e o respeito ao modo
de vida das comunidades tradicionais. Este é um dos principais argumentos da Teoria do Bem
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Viver (Vivir Bién), e esta é a proposta defendida por Solón (2017), para quem o
desenvolvimento é uma proposta construída pela sociedade, e não pelas instituições estatais.
Para isso, o segredo seria o fortalecimento da comunidade e à potencialização de sua
capacidade de complementariedade com outras comunidades e a autogestão do seu
território (SOLON, 2017).
Para este teórico, o Estado não pode ser um organizador de toda a sociedade, e sim
um fator que contribua com o empoderamento das comunidades e organizações sociais,
através de práticas não clientelistas. Ou seja, no Bem Viver, as comunidades tradicionais são
protagonistas de suas histórias e dos seus processos de desenvolvimento, e a elas caberia o
provimento de construir suas próprias políticas, dentro de suas próprias realidades e
peculiaridades, ao invés de esperar pela instrumentalização do Estado.
Ainda para Solón (2017), o empoderamento das comunidades deve dar-se
aproveitando as práticas e os saberes ancestrais e combinando estes com as inovações
tecnológicas, sempre e quando estes contribuam para fortalecer o equilíbrio entre a natureza
e as comunidades tradicionais.
Na visão de Belaunde (2015), o Bem Viver nasce do território e, ao mesmo tempo, faz
o território, apelando aos seus donos espirituais e suas histórias. “Para a autora, Bem Viver
tem uma forte ligação com a palavra viver bem, concebida em termos causais como “fazer
ouvir”, “ fazer pensar”, “fazer alegrar”, quem vive bem “faz crescer” suas crianças através do
exemplo e da palavra. Ou ainda, viver bem é algo feito todos os dias, mesmo nos menores
detalhes. (BELAUNDE, 2015, p.2) Com relação ao desenvolvimento, no entendimento de
Escobar (2012), este continua contaminando a realidade social e permanece no centro de
uma poderosa, porém frágil, constelação semântica. A ideia, para Escobar (2012), envolve
uma oportunidade para construção coletiva de uma nova forma de pensar e de estilo de vida
comunitário e social, o que traduz o Bem Viver como tentativa de reverter a colonialidade do
poder, do conhecimento e do ser que caracterizou o mundo moderno. (ESCOBAR, 2012)

Desenvolvimento a partir das liberdades
O desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão da liberdade, o
qual exige que se removam as principais fontes de privações, tais como a pobreza e a falta de
oportunidades econômicas. Sen (2010), através da abordagem das capacitações, mostra a
igualdade de oportunidades de os indivíduos exercerem suas liberdades de escolhas, ou seja,
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de levarem a vida que desejam. De acordo com Sen (2010), essa abordagem trata de avaliar
os termos de habilidade real de um indivíduo alcançar vários funcionamentos de valor como
parte de sua vida, uma vez que se tenta medir não os meios, mas os fins dos quais os
funcionamentos de valores podem ser atingidos.
Um alicerce de toda a “economia filosófica” de Sen (2010) é a ideia de que a “vida boa”
é uma vida com escolhas genuínas, na qual ninguém é forçado a viver de alguma forma
específica, por mais rica que esta forma de vida possa ser sob outros aspectos (SEN, 2010). A
realização liga-se ao que conseguimos fazer ou alcançar, a liberdade à oportunidade real que
temos para fazer ou alcançar aquilo que valorizamos (SEN, 2010). Oportunidade é mais do
que ter recursos, são capacidades de poder escolher, buscar, rejeitar situações. São as
capacidades de os indivíduos exercerem suas liberdades, a liberdade de escolha está ligada
com aquilo que podemos fazer e valorizamos. Ainda, de acordo com Sen (2013, p. 29) um
número imenso de pessoas em todo mundo é vítima de várias formas de privações de
liberdade. O autor ainda coloca que muitas pessoas têm pouco acesso a serviços de saúde,
saneamento básico ou água tratada, e passam a vida lutando contra uma morbidez
desnecessária, sucumbindo à morte prematura.
A capacidade de um indivíduo consiste nas combinações alternativas de
funcionamentos cuja realização é factível para ele (SEN, 2013) e os funcionamentos podem
variar desde os físicos, como estar bem alimentado e abrigado, até as mais complexas, como
ser feliz, ter respeito próprio, ser aceito, tornar parte da comunidade e assim por diante .
Na medida em que os funcionamentos são característicos do bem-estar, a
capacidade representa a liberdade de uma pessoa alcançar o bem-estar. Logo, a capacidade
representa as várias combinações de funcionamentos dentre as quais o indivíduo pode
escolher uma combinação.
Na visão seniana não importa o que as pessoas detêm, mas a liberdade de que elas
realmente dispõem para escolher a vida que querem levar. É essa liberdade real que é
representada pela “capacidade” de uma pessoa realizar as várias combinações que são
alternativas de funcionamentos. Os recursos seriam os meios para a busca de qualquer
possibilidade de escolha que levam esse indivíduo a vida que deseja ter.
Outra análise que pode ser feita mediante a teoria seniana é através dos
intitulamentos, as capacidades que são retidas ou ampliadas. Assim como no trabalho de
Costa et al. (2017), os intitulamentos utilizados neste trabalho estão relacionados com
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elementos do contexto social que favorecem ou não a ampliação das capacidades dos
indivíduos. Neste sentindo, o desenvolvimento vai além da decisão individual
(funcionamentos), mas depende também dos aspectos estruturais que envolvem esse
indivíduo. De acordo com Sen (2010, p.235).
[...] intitulamentos incluem capacidades aplicadas ao espaço de
mercadorias: a capacidade (quer dizer, o conjunto capacitório) de uma
pessoa é um “conjunto de pacotes alternativos de funcionamentos”, o
intitulamento, “um conjunto de pacotes alternativos de mercadorias.

Portanto, os intitulamentos representam as várias oportunidades que os indivíduos
podem acessar tais como saúde, educação, infraestrutura, etc. Esses intitulamentos
empoderam os indivíduos para realizar suas escolhas através das capacidades, que refletem
as liberdades substanciais dadas as oportunidades que são escolhas diante das comparações
interpessoais de vantagens. No que se refere à realização e liberdade, a primeira refere-se ao
que conseguimos fazer ou alcançar, já a segunda, a liberdade, refere-se à oportunidade real
que se tem para alcançar aquilo que valorizamos. Nesse sentindo, as desigualdades podem
ser vistas em relação a ambas. Sen (2010) coloca que a distinção entre realização e liberdade
é bastante central para a avaliação social. Portanto, o desenvolvimento constitui um processo
diretamente relacionado com a expansão e garantia de liberdade para todas as pessoas –
liberdade de escolha e de agir.

Procedimentos metodológicos
O presente trabalho teve definido o Estudo de Caso como método de pesquisa, sendo
desenvolvido junto às trinta e uma famílias, e, em especial, junto aos integrantes jovens
destes núcleos e à liderança quilombola. A coleta de dados foi feita a partir de entrevistas
semiestruturada, observação participante de anotações realizadas em campo, com a
realização posterior de descrição do contexto analisado. Foram utilizadas, ainda, outras
técnicas complementares, quais sejam: audição das narrativas, histórias de vida e diários de
campo, o que poderá remontar, a partir das falas dos entrevistados, sua percepção quanto à
identidade e o potencial de desenvolvimento da comunidade do Ibicuí.
Nas palavras de Yin (2010), o estudo de caso é preferido no exame de
eventos contemporâneos, quando os comportamentos relevantes não podem ser
manipulados. O método, segundo o autor, conta com muitas das mesmas técnicas que a
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pesquisa histórica, mas adicionam duas fontes de evidência geralmente não incluídas no
repertório do historiador, quais sejam: observação direta e entrevistas das pessoas
envolvidas nos eventos (YIN, 2010).
E, como se trata de pesquisa social crítica, Richardson (2008) colabora ao afirmar que
primeiro é essencial estudar o desenvolvimento histórico de um fenômeno para apresentar
mudanças em sua conceituação através do tempo, para além de registrar mudanças em sua
aparência ou essência, mas também revelar a natureza dinâmica da relação entre a aparência
e a essência do fenômeno. No âmbito da pesquisa a que se dedica este estudo, Richardson
(2008) traz que a escolha do local adequado e a familiaridade do pesquisador com os
membros do grupo são aspectos fundamentais da pesquisa qualitativa, o que vem ao
encontro do que se propõe a investigar na comunidade quilombola rural de Sant’Ana do
Livramento, inserindo a pesquisadora naquele meio, junto às famílias investigadas, obtendo,
de cada entrevista, uma melhor percepção do problema que se impõe.
Conforme atesta o autor, o investigar qualitativo está mais preocupado com a
validade das informações coletadas, isto é, se os dados expressam autenticamente a visão
dos entrevistados, com interferência mínima do processo de pesquisa. Esse é, segundo
Richardson (2008), o critério de validade, a capacidade de o pesquisador ter acesso às
autênticas opiniões dos entrevistados. Todos estes elementos servem para subsidiar o
aspecto metodológico adotado no referido estudo.

Universo da pesquisa e amostra
A população alvo deste estudo é composta de trinta e um núcleos familiares rurais, e
especialmente os integrantes jovens das famílias destes grupos nos quais estes indivíduos
são de extrema relevância para a pesquisa, por serem todos descendentes de pessoas em
situação de escravidão, de etnia negra. São protagonistas do conflito de decidir pela
permanência na comunidade rural quilombola, cujas perspectivas de desenvolvimento são
investigadas, relacionando estas potencialidades com os cenários favoráveis ao
desenvolvimento destas comunidades e a permanência dos jovens no campo.
Técnica de coleta de dados
Foram utilizados na pesquisa, a fim de coletar os dados pretendidos, os
procedimentos de observação e entrevista. A observação assume, geralmente, a forma de
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observação participante que se caracteriza pelo contato direto do pesquisador com o
fenômeno estudado, com a finalidade de obter informações acerca da realidade vivenciada
pelas pessoas em seus próprios contextos (FLICK, 2010).
Já a entrevista deve obedecer ao caráter informal quando, na sua caracterização,
sendo útil para verificar o que as pessoas sabem, pensam, creem, aspiram e temem, bem
como comparar essas percepções com as de outras pessoas. As entrevistas informais,
embora pareçam ser as mais fáceis de ser conduzidas, a rigor, são as mais difíceis, pois
questões de natureza ética e de controle emergem a cada entrevista. (FLICK, 2010 apud
FETTERMAN, 1989).
Técnicas de análise de dados
A análise dos dados, no presente Estudo de Caso, tem início no momento em que o
pesquisador seleciona o problema e só termina com a redação da última frase de seu
relatório. Foram observados os diagnósticos resultantes das entrevistas semiestruturadas,
observações, anotações (diários de campo), conversas informais durante as visitas, registros
fotográficos e em narrativas produzidas pelos moradores da comunidade objeto deste
projeto. Temos, então, a seguir, a concepção expressa pelos jovens rurais quilombolas
durante o procedimento de coleta de dados para a pesquisadora.

O que pensam estes jovens da comunidade rural?
A comunidade remanescente de quilombo do Ibicuí d’Armada está localizada na zona
rural do município de Sant’Ana do Livramento, cujas famílias ocupam uma área total de 464
hectares, considerado território negro, pela ocupação da etnia. Neste local, Ibicuí d’Armada,
residem 31 famílias quilombolas junto aos demais pequenos e grandes proprietários rurais.
Nas famílias quilombolas são encontrados doze jovens, em sua maioria do sexo feminino,
com idades que variam dos quatorze aos vinte anos e que, conforme demonstra o estudo,
não vislumbraram potencialidades para permanência no campo.
Neste sentido, surge uma preocupação, as quais poderão comprometer a perenidade
e a resistência desta comunidade rural quilombola em Sant’Ana do Livramento. Conforme o
relato da líder social que preside a Associação de Moradores Quilombolas do Ibicuí d’Armada,
ratificada por demais lideranças comunitárias rurais, houve iniciativas e trabalhos de grupo
no início de 2016, para questionar, junto aos jovens, o que estava faltando e, nesta
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oportunidade, foi discutido o quanto é difícil envolver o jovem rural quilombola para que o
mesmo se interesse pelas questões da comunidade onde o mesmo está inserido, discuti-las
e procurar soluções.
A maioria dos jovens, segundo a Presidente da Comunidade, não quer trabalhar nem
se manter no campo. Conforme a liderança rural, “eles querem vir pra cidade, porque não
veem possibilidade de melhora no trabalho do campo”. Em relação à possibilidade de
trabalho com patrimônio histórico e cultural, levantada através das conversas com a
liderança e com os jovens, ela é ignorada pelos jovens, que desconhecem este leque opcional
de preservação do patrimônio quilombola.
A ideia das lideranças é construir um galpão, com maquinário disponível, que facilite
o trabalho do jovem quilombola, tornando a permanência no campo mais atraente, o que
garantiria que a sucessão familiar mantivesse a comunidade quilombola viva. A falta de
acesso à tecnologia, amenizada recentemente com a conquista de um ponto de acesso digital
na sede da comunidade e a única escola daquele distrito que possui turmas até o quinto ano
do fundamental, também seriam outros fatores desencadeadores do desinteresse do jovem
pela permanência na propriedade. Eles

se queixam de falta de acesso à internet,

principalmente ao mundo das redes sociais, o que não acontece quando se deslocam para
zona urbana.
No mesmo diálogo, foi exemplificado pelas lideranças o caso de uma família cujo
patriarca é sozinho, os filhos emigraram para a cidade e até tinham interesse em seguir no
campo, mas, por resistência do pai em adequar-se às novas tecnologias para o trabalho no
campo, e, consequentemente, o conflito de gerações, os filhos acabaram mudando pra zona
urbana em busca de trabalho e não cogitam voltar pra comunidade quilombola.
Segundo a liderança, estes sucessores estão na cidade, em zona urbana, trabalhando
em funções do comércio e prestação de serviços, algo totalmente desvinculado diretamente
da vida rural e totalmente descolado das suas tradições familiares.
Existe, na opinião das lideranças, muita resistência dos mais velhos em aceitar as
novas ideias dos filhos jovens, que, por falta de apoio dos pais, optam pela vida na cidade.
“Isso é um risco para a existência da comunidade quilombola” diz a Presidente da
Comunidade, inclusive, lembrando que muitos descendentes poderão vender suas terras,
desfazendo a característica única do quilombo, uma vez que ainda não existe a titulação pelo
INCRA, e sim pela Fundação Cultural Palmares, o que não impediria o comércio das terras.
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Toda a percepção explicitada pelas lideranças rurais quilombolas faz eco às ideias de Sen
(2010), no que tange às análises de bem estar e desenvolvimento, lembrando que o teórico
desconstruiu o paradigma de que padrão e qualidade de vida estejam ligados ao
desenvolvimento econômico unicamente, e sim a capacidade dos indivíduos de utilização de
bens (capital, força de trabalho, posses) em realização (SEN, 2010).
E para à construção desta “realização”, que possa potencializar a presença do jovem
quilombola em sua comunidade, na opinião das lideranças, faz-se preciso ouvir o jovem, seus
anseios e aspirações, para tornar o campo atrativo. A ausência de uma liderança juvenil que
promova conversas entre seus contemporâneos foi levantada pela líder comunitária como
outro fator desmotivador da presença do jovem quilombola no território rural negro.
Já a percepção dos jovens quilombolas rurais, conforme suas narrativas e
depoimentos traduz a consciência da importância da comunidade e ainda prevalece a
vontade de retornar ao campo depois do término dos estudos. Segundo um dos relatos, a
jovem quilombola afirma ter ideia da importância da comunidade, uma vez que a mesma
contribui para a história, mostrando como foram atingidas várias conquistas pelos
quilombolas e, ainda, expondo as diferenças culturais.
Ao todo foram ouvidos doze jovens rurais quilombolas, ainda moradores da
comunidade rural negra, que pensam, em sua totalidade, na transferência para zona urbana,
a fim de concluir os estudos do ensino médio, e, entre eles, apenas um jovem diz preferir ficar
na cidade, enquanto os demais ainda não têm opinião completamente clara sobre o assunto,
o que sinaliza a possibilidade de continuidade na existência de remanescentes quilombolas
na zona rural.
Os jovens foram questionados quanto à percepção da importância cultural e histórica
da comunidade quilombola no município, manifestando-se, em sua maioria, conscientes da
relevância da comunidade no contexto histórico, cultural e humano. Uma das entrevistadas
mencionou, inclusive, as tradições dos antepassados, mantidas geração após geração, pelas
famílias quilombolas rurais.
Também foram questionados quanto à existência e atuação de liderança comunitária,
capaz de manter os jovens interessados e atraídos pelas potencialidades de desenvolvimento
rural, ao que responderam, em sua totalidade, que a atual presidente da Associação de
Moradores Quilombolas cumpre este papel, defendendo o desenvolvimento da comunidade
quilombola.
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Considerações finais
Este artigo teve como objetivo compreender os processos de resistência e perenidade
das famílias em território negro quilombola, no distrito do Ibicuí d’Armada, localizado na
fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
Para atingir este objetivo foi adotada a abordagem qualitativa estudo de caso, com
entrevistas com grupo de jovens moradores do território quilombola, bem como com a líder
da comunidade e com o auxílio de outras técnicas de pesquisa, tais como anotações (diários
de campo), conversas informais durante as visitas, registros fotográficos e narrativas
produzidas pelos moradores da comunidade objeto deste estudo. Os jovens foram receptivos
à pesquisa, promovendo narrativas, depoimentos e informações baseados nas suas vivências
do campo e respectivas perspectivas de futuro.

Pode-se constatar que a comunidade

remanescente quilombola possui extrema riqueza cultural e histórica para o município,
possuindo potencial ainda não explorado para alavancar desenvolvimento rural, cultural,
social e humano.
Com os depoimentos, verificou-se que, embora de grande legado histórico e cultural,
e com potencial para o desenvolvimento, a comunidade remanescente de quilombo carece
ser atendida pelo poder público local, que sequer atende aos dispositivos da lei federal
10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial a temática “História e Cultura Afro-brasileira”, conforme afirmativa da líder
quilombola.
O que nos reporta ao pensamento de Sen (2010), ao afirmar que, para que o
desenvolvimento humano se consolide, é preciso manter e respeitar a cultura nativa. Ainda
de acordo com o teórico, o poder esmagador da cultura e o estilo de vida ocidental (entendase americanizado), solapam o estilo e o modo de vidas tradicionais, portanto, para ele,
reconhecer a diversidade encontrada em diferentes culturas é muito importante para o
desenvolvimento no mundo contemporâneo, o que ratifica a importância da adoção de leis
como a 10.639/03, que impacta na autoestima das comunidades negras, e transversaliza com
a importância que os jovens quilombolas atribuem a sua comunidade e a existência da
mesma.
E os jovens rurais quilombolas manifestaram possuir a vontade de permanecer no
campo, mas, para potencializar o desenvolvimento destes meninos e meninas num cenário
atualmente pouco atrativo na zona rural, entende-se como necessária e urgente a adoção de
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medidas que promovam maior perspectiva de futuro, para que a permanência na terra se
concretize, bem como alguns tópicos elencados no artigo, quais sejam:

busca de

investimentos humanos e financeiros para criar mecanismos culturais, de atração folclórica e
histórica, trabalho na autoestima daqueles jovens, instrumentalização mecânica para
trabalho no âmbito rural, dentro dos princípios da teoria do Bem Viver e da teoria das
capacitações.
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Resumo
O presente texto faz parte das reflexões oriundas da tese de doutorado
da autora, defendida em 2017, na Universidade Federal da Bahia – UFBA,
e inseridas no conjunto da problemática abordada pelo Grupo de
Pesquisa GeografAR (PósGeo/ UFBA). Seu objetivo é trazer reflexões
sobre o direito à moradia na perspectiva camponesa em seu processo de
desterritorialização, quando são obrigados a migrar para as cidades e de
reterritorialização, quando tentam imprimir nas cidades seu modo de
vida camponês. Como metodologia, aborda-se a questão do rural e
urbano no contexto brasileiro e, a partir daí, trata-se da realidade e das
estratégias de um camponês isolado, que não e insere num grupo social,
porém, luta para manter seu modo de vida e a de um conjunto de
camponeses que se insere num grupo social que luta por moradia no
contexto da cidade de Salvador. As reflexões advindas a partir dos casos
estudados indicam processos de desterritorialização decorrentes do
êxodo rural, que são consequentes das perspectivas sociais de
inviabilização do acesso à terra. Assim sendo, foram comuns a ambos,
situações de sofrimento e, para além deste, de resistência camponesa no
meio urbano. Visualiza-se, a partir destes exemplos, que o camponês se
prejudica no seu processo de perda territorial, porém estes mesmos
sujeitos trazem à tona formas de se reterritorializar a partir da luta pela
manutenção de seu modo de vida, mesmo com dificuldades.
Palavras-Chave: Direito à Moradia. Resistência Camponesa.
Territorialização e Territorialidades. Relação Rural-Urbano.

Abstract
This text is part of the reflections arising from the author's doctoral thesis,
defended in 2017, at the Federal University of Bahia - UFBA, and inserted
in the set of issues addressed by the Geographical Research Group
(PósGeo / UFBA). Their objective is to bring reflections on the right to
housing from a peasant perspective in their process of
deterritorialization, when they are forced to migrate to cities, and of
reterritorialization, when they try to print their peasant way of life in
cities. As a methodology, the issue of the rural and urban in the Brazilian
context is approached and, from there, it deals with the reality and
strategies of an isolated peasant, who does not belong to a social group,
however, struggles to maintain his way of life. life and that of a group of
peasants who are part of a social group that struggles for housing in the
context of the city of Salvador. As reflections arising from the cases
studied, they indicate processes of deterritorialization resulting from the
rural exodus, which are a consequence of the social prospects of making
access to land unfeasible. Therefore, there was a commonality of both,
chances of suffering and, beyond this, of peasant resistance in the urban
environment. It can be seen, from these examples, that the peasant is
harmed in his process of territorial loss, however these same subjects
bring up ways to reterritorialize themselves from the struggle to maintain
their way of life, even with difficulties.
Keywords: Right to Housing. Peasant Resistance. Territorialization and
Territorialities. Rural-Urban Relationship.
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Introdução
Este artigo traz parte das reflexões vivenciadas na tese de doutorado da autora
(MOREIRA, 2017), defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo PPGAU pertencente à Universidade Federal da Bahia - UFBA e, inseridas no conjunto da
problemática abordada pelo Grupo de Pesquisa GeografAR (PósGeo/ UFBA). Seu objetivo é
trazer reflexões sobre o direito à moradia na perspectiva camponesa em seu processo de
desterritorialização, quando são obrigados a migrar para as cidades e, de reterritorialização,
quando tentam imprimir nas cidades seu modo de vida camponês. Por esta razão, considerase que este texto esteja enquadrado no Eixo Temático 1 do SINARUB 2020, visto que levanta
pontos referentes aos paradigmas compreensivos da relação campo-cidade e rural-urbana,
na perspectiva da consideração das ruralidades presentes no meio urbano.
Parte-se do pressuposto da atualidade da questão agrária e da utilização do conceito
de campesinato. Stédile (2005) traz que a questão agrária está relacionada ao estudo dos
problemas vinculados a concentração da terra e, as suas consequências para o
desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade. Marcos & Fabrini
(2010) tratam a questão de forma mais ampla, porém, trazem o mesmo sentido para o Brasil,
afirmando que a questão agrária está relacionada à existência de um problema estrutural no
campo e, que nos países da América Latina, em geral, tal problema se relaciona diretamente
com a elevada concentração de terras. Em ambas interpretações, o que se coloca é a relação
existente entre o poder e a propriedade privada no contexto da sociedade capitalista.
A partir do pressuposto apresentado, visualizam-se correlações entre a moradia
camponesa e a questão agrária. Adentra-se, então, no fato de que o camponês se encontra
constantemente no processo de luta por território, passando com frequência por processos
de desterritorialização e reterritorialização, ou, melhor dizendo, na construção de sua
territorialidade, esta entendida, segundo Saquet (2015), como uma prática espaciotemporal,
pluridimensional, efetivada nas relações sociais entre si (de poder) e com a natureza, por
meio dos mediadores materiais e imateriais. Tal circunstância, inevitavelmente traz, para o
camponês, uma condição precária e pouco estável quanto à sua moradia. Neste sentido, este
texto traz o êxodo rural para discutir a questão da moradia camponesa no contexto brasileiro.
A moradia na sua relação com o campesinato está inserida num universo de
heterogeneidade, porém, com a nuances específicas. Segundo Woortmann (1990), a ética
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camponesa apresenta terra, trabalho e família como valores morais e categorias
intimamente relacionadas entre si, tendendo a gerar configurações peculiares relacionadas
ao modo de vida destes grupos. Assim, o labor na terra, ou, a agricultura, traz uma
completude do significado de moradia, porque o trabalho ali é essencial para a reprodução
de ideal de vida. Neste contexto, a família se reproduz a partir desta moradia, mantendo
hábitos peculiares que a caracteriza como um grupo.
Como metodologia, aborda-se a questão do rural e urbano no contexto brasileiro e, a
partir daí, trata-se da realidade e das estratégias de um camponês isolado que, não se insere
num grupo social, porém, luta para manter seu modo de vida e, a de um conjunto de
camponeses que se insere num grupo social que luta por moradia no contexto da cidade de
Salvador. Nesta perspectiva, são feitas reflexões quanto a potência de cada uma das formas
de resistência camponesa nas cidades, a partir da luta pelo direito à moradia, na perspectiva
da manutenção de um modo de vida específico: o modo de vida camponês.
As reflexões advindas a partir dos casos estudados indicam processos de
desterritorialização decorrentes do êxodo rural que, são consequentes das perspectivas
sociais de inviabilização do acesso à terra. Assim sendo, foi comum a ambos, situações de
sofrimento e, para além deste, de resistência camponesa no meio urbano. Visualiza-se a
partir destes exemplos, que o camponês se prejudica no seu processo de perda territorial,
porém, estes mesmos sujeitos trazem à tona, formas de se reterritorializar a partir da luta
pela manutenção de seu modo de vida, mesmo com dificuldades. Tais formas de
reterriorialização, tanto na perspectiva de um único sujeito como na de um grupo social,
trazem para os estudos urbanísticos, pistas quanto ao mecanismo das práticas profissionais
daqueles que atuam na organização de espaços de moradia nas cidades.

A moradia camponesa nas adversidades: êxodo rural, desconstruções e recosntruções da
moradia camponesa nas cidades
Segundo Santos (2005), houve uma inversão do local de residência da população entre
os anos de 1940 e 1980. Em 1940, a taxa de urbanização era de 26,35%, já em 1980, ela passou
a 68,86%. Deve-se considerar, segundo o autor, que neste período, a população brasileira
triplicou e, a população urbana multiplicou-se por 7,5. Seguindo esta mesma lógica, segundo
dados do IBGE, em 1991 a população urbana era de 75,47%, em 2000, 81,23% e em 2010,
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84,36%. Assim sendo, segundo Santos (2014), houve uma metamorfose do espaço habitado,
onde, no Brasil, ocorreu o aparecimento de enormes cidades, pois este crescimento foi
acompanhado de uma distribuição desigual da população por regiões.
Wanderley & Favareto (2013), vão, entretanto, relativizar estes percentuais,
afirmando que o IBGE simplifica o conteúdo do que seria urbano e rural, e, por isso, propõem
um novo conceito de ruralidade. Neste conceito, eles levantam três questões fundamentais:
a) as relações entre os espaços rurais e as cidades assumem, de forma crescente, um caráter
de interdependência, superando o antagonismo que marcou sua evolução histórica; b) os
traços que distinguem os espaços rurais variam de uma sociedade a outra e, assumem em
cada uma delas um sentido particular; c) as múltiplas conflitualidades que intermediam os
diversos interesses ligados ao mundo rural (e fora dele) constituem a base da ruralidade que
deveria ser considerada no plural, como ruralidades. A confluência destas três questões
indica e dá conteúdo ao espaço rural de vida e de trabalho, o que se pode considerar como
ruralidade contemporânea. Neste sentido os autores consideram o êxodo rural como uma
realidade, porém, em menor escala do que é veiculado. Para eles, a população rural em 2010
seria de 24,3%, enquanto que para o IBGE este número é 15,6%. Para este artigo, são
trabalhados os dados do IBGE, já que para este estudo é importante, somente, compreender
se as políticas de implantação de assentamentos de reforma agrária impactaram a dinâmica
populacional dos municípios. Porém, é importante se considerar que os percentuais trazidos
aqui devem ser relativizados, afim de que se tenha uma compreensão mais ampla quanto à
redução do rural no país.
A modernização do campo, ocorrida na década de 1970, favoreceu os interesses dos
grandes produtores e empresas rurais. Neste processo, afirma Lima et al (2008), ocorreu uma
série de fatos que conjuntamente acabaram por excluir os pequenos produtores rurais dos
mínimos espaços que ocupavam no campo, dentre estes, pode-se citar: as tecnologias
automatizadas, desempregando os agricultores; as monoculturas, uniformizando as
produções e subordinando os agricultores as indústrias de insumos e genética; o
endividamento, sendo que muitos tiveram que entregar suas propriedades para saldar
dívidas; a abertura de novas fronteiras agrícolas, tornado o mercado mais competitivo e
estimulando ainda mais a violência no campo. Para piorar a situação, não foram
disponibilizados subsídios e incentivos governamentais suficientes aos pequenos produtores.
Wanderley e Favareto (2013) complementam, afirmando que o movimento populacional foi
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fruto, principalmente, da ação dos grandes proprietários no sentido de “removerem” de suas
terras a presença “desnecessária e arriscada” de trabalhadores moradores e de agricultores
que se utilizavam de outras formas de produzir. Assim, segundo Lima et al (2008), estes (os
pequenos proprietários, arrendatários, parceiros e posseiros) não tiveram muitas opções, a
não ser migrar para as cidades, a procura de emprego, gerando ali uma massa de
desempregados. A Figura 1 mostra uma charge que trata desta questão e dispensa
comentários.

Figura 1 – Charge sobre Êxodo Rural e Questão Agrária

Fonte: autor desconhecido

As migrações em massa do campo para as cidades, o êxodo rural, geram
consequências marcantes tanto nas áreas que recebem, quanto nas que perdem população.
Nas primeiras, ocorrem desequilíbrios no crescimento de cidades que, na maior parte dos
casos, não são absorvidos pela infraestrutura urbana e de moradia, gerando processos de
privação pessoal e vulnerabilidade social. Nas áreas de origem, ocorre diminuição da
população, fato que gera a perda direta e imediata de sua vitalidade social. Porém, para os
que migram, as perdas são devastadoras, pois, segundo Vinholi e Martins (2012), a chegada
num novo lugar de moradia, no caso, a cidade, obriga-os a ter que se adaptar bruscamente,
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fazendo-os passar por inúmeras alterações nos modos de vida. Eles são obrigados a se
desterritorializar do campo para se reterritorializar na cidade. Além disso, ocorrem rupturas
dos laços familiares, já que, na maior parte dos casos, parte da família sai e outra fica, fato
que deixam marcas permanentes na memória e, causam traumas e sofrimento.
O pior é se verificar que as condições de vida no campo não tendem a uma melhora
condizente com sua demanda. Muito pelo contrário, é no campo que a infraestrutura é menos
presente. Junior et al (2006) afirmam que é necessário inovar na política fundiária brasileira,
fato que possibilitaria a incursão de jovens no campo, realizando-se profissionalmente. Para
tanto, coloca-se como prioridade uma reforma na estrutura agrária que contemple a
distribuição de terras, o crédito agrícola, a infraestrutura, a educação do campo, a
capacitação, a assistência técnica, o lazer, dentre outros. Porém, não se pode deixar de
considerar que as forças políticas e econômicas hegemônicas do país vêm, historicamente,
freando qualquer tipo de ação neste sentido.
Diante de tantas adversidades no campo, que vão desde a questão da concentração
de terra, à consequente violência, somando-se ao desfavorável cenário agrícola aos
pequenos produtores, até a falta de infraestrutura, não é de se admirar que o êxodo rural seja
uma realidade que perdure durante tanto tempo. A tendência do êxodo rural na escala
nacional, da região Nordeste e da baiana é uma realidade atual. A Tabela 1 mostra que 15,54%
da população brasileira se encontrava no campo em 2010. Eram 29.830.007 pessoas
resistindo a todas as adversidades e mazelas para a manutenção da vida no meio rural.
Na Bahia, este percentual aumenta: 27,93% da população resistia no campo.
Proporção parecida é encontrada na região Nordeste (26,87%). No primeiro caso, são
3.914.430 pessoas, quase quatro milhões, que viviam com pouca infraestrutura, em
minifúndios (ou posses precárias), com pouca condição de se desenvolver, mas, que estavam
ali. Elas ainda não haviam optado pela migração.
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Tabela 1 – População no Brasil, na Região Nordeste e na Bahia, 2010
POPULAÇÃO
UNIDADE ESPACIAL

RURAL

URBANO

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

Bahia

3.914.430

27,93

10.102.476

72,07

14.016.906

Região Nordeste

14.260.704

26,87

38.821.246

73,13

53.081.950

Brasil

29.830.007

15,64

160.925.792

84,36

190.755.799

Fonte: IBGE. Censo, 2010. Elaboração pela autora, 2017.

No contexto dos que resistem no campo, outro aspecto identificado é que onde os
movimentos sociais são mais ativos, tende-se a existir uma dinâmica populacional rural mais
favorável, porém, este dado não se comporta de forma constante, já que outros fatores
também interferem, tais como os processos históricos, a região, o clima, a economia, a
vizinhança, a oportunidade, a cultura, dentre outros. Assim, a evasão do camponês de seu
local de origem é uma solução que vem a ser predominante aos processos de luta pela terra.
Mas, será que estes camponeses que migram deixam de ser camponeses? Será que deixam
de querer estar no campo por migrarem para as cidades? Existe resistência camponesa nas
cidades? Para refletir tais questões, colocam-se aqui dois exemplos representativos: o de meu
avô Joaquim, em Minas Gerais, e de uma comunidade em Salvador.

O caso da resistência e luta por moradia de um único camponês
A Figura 2 mostra a espacialização da luta e resistência do vovô Joaquim na cidade de
Itajubá, localizada na região sul de Minas Gerais entre meados de 1930 e 1980.
O caso de vovô Joaquim é parecido com muitos outros tantos. O jovem nascido na
cidade mineira de Delfim Moreira era filho de um ex feitor de escravos (em Parati) e, foi criado
no meio rural de Piquete (estado de São Paulo), em conjunto com sua família, praticando a
agricultura. Aos 18 anos, foi obrigado a migrar para cidade para servir ao exército, quando
participou de importantes embates no contexto da revolução Constitucionalista de 1932.
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Posteriormente, já no contexto pós migração campo-cidade, não tendo sua família mais o
acesso à terra própria, foi trabalhar na recém-implantada Fábrica de Armas de Itajubá (atual
IMBEL). Ali, iniciou sua carreira como operário na indústria e constituiu sua família. É neste
momento que se inicia sua busca incessante e a reprodução fragmentada de seu modo de
vida camponês.
Enquanto trabalhava na Fábrica de Armas (até o momento de sua aposentadoria) ele
e sua família tinham direito à moradia no bairro de mesmo nome. Neste bairro, se mudaram
neste período por três vezes. A Figura 2 mostra onde se localizavam as casas e, o terreno onde
vovô Joaquim ocupava informalmente para praticar a atividade agrícola.
Destaca-se que os terrenos, pertencentes ao exército, eram ociosos e nunca houve
oposição a sua atividade neles. Percebe-se que todas as vezes que a família se mudava de
casa, vovô Joaquim apossava-se de um terreno em sua proximidade. Sua produção se
constituía em uma agricultura diversificada (feijão, milho, arroz, legumes, verduras), criação
de porcos e de galinhas. Ela era destinada a suprir as necessidades da família (ele a esposa e
mais dez filhos) e, o excedente era vendido no bairro.
Num momento posterior, após sua aposentadoria, vovô Joaquim continuou
plantando em uma área na Fábrica de Armas, porém, residindo no centro da cidade, já que
perdera o direito à moradia no bairro da tal Fábrica. Na área cedida, ele construiu uma casa
de taipa onde passava períodos. Esta situação era extremamente conflituosa por dois
motivos. Primeiro, porque sua família morava na cidade e ele ficava dividido entre esta e sua
vida como camponês. E, segundo, porque quando passava períodos com sua família, na
cidade, sua roça sofria furtos, fato que o deixava extremamente estressado. Foram mais de
cinco anos de sofrimento, de deslocamentos cansativos, quando, já idoso, não teve mais
forças para manter tal rotina. Neste momento, ele se articula na própria sede municipal e
consegue que um amigo ceda uma área na beira do rio Sapucaí, bem próxima a sua casa,
como indica o item 2 da Figura 2.
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Figura 2 – Espacialização de Vovô Joaquim na busca de um local para morar na cidade de
Itajubá/MG.

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Durante dois anos, já com 70 anos, ele se manteve ali, plantando, colhendo, pescando
e vendendo seus produtos aos vizinhos. Porém, o fato de estar cultivando na cidade e em
Área de Proteção Ambiental - APP, por sua irregularidade em relação à legislação ambiental,
gerou grande polêmica, e a Prefeitura não permitiu mais que realizasse tal atividade.
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Consternado com esta situação, porém, ainda com necessidade de estar exercendo
sua atividade na agricultura ele, sem recurso financeiro, solicitou a um dos seus filhos que
comprasse um terreno num loteamento localizado na área rural do município de Piranguinho,
vizinho a Itajubá e distante em 20 km de sua moradia. Então, a partir daí ele entra no terceiro
estágio de sua luta para se manter como camponês. Ele adquiriu uma moto e trafegava entre
sua casa e o terreno que, assim como na Fábrica de Armas, construiu uma moradia de taipa.
Durante cerca de quatro anos ele se dividiu entre a casa da família e o terreno em
Piranguinho, até o momento em que não mais suportou esta rotina cansativa e conflituosa,
adoeceu e, posteriormente faleceu em 1989, com 76 anos.
Sua vida foi marcada pela resistência camponesa, sempre criando condições para se
manter na atividade agrícola, algo que não se separava de seu próprio corpo. Ele era um
camponês que foi obrigado a viver na cidade e trabalhar como operário. Tendo sorte em
poder ter acesso a áreas de cultivo na Fábrica de Armas, sofreu, posteriormente após este
acesso ser dificultado pela distância de sua moradia. Já idoso, lutou até o último momento
para manter junto dele o que concebia como elementos fundamentais de sua moradia: a
terra, a casa, a família e seu trabalho.

O caso de um grupo de camponeses imigrantes num centro urbano
O primeiro caso trata da situação de uma única pessoa em sua resistência cotidiana
para se manter camponês numa cidade do interior de Minas Gerais. O segundo trata da
situação de um conjunto de pessoas que migraram para uma cidade grande, Salvador, de
diversas cidades do interior baiano e constituem em um determinado local, no subúrbio
soteropolitano, uma comunidade de nome Quilombo Paraíso.
O Quilombo Paraíso, localizado nas bordas da Área de Proteção Ambiental - APA da
bacia do rio do Cobre, é fruto de uma ocupação ocorrida, em 2009, com cerca de 450 famílias,
lideradas pelo Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB). Alcântara (2016) afirma que, após
conflito com a polícia e tensão junto ao Governo do Estado, permaneceram no Quilombo
cerca de 120 famílias. A Figura 3 indica a localização da comunidade e sua implantação no
terreno, no ano de 2015. Percebe-se sua conexão com a malha urbana, recém implantada, e,
também, a presença de uma vasta área verde desocupada, a citada APA da Bacia do Rio do
Cobre.
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A comunidade é formada por pessoas que migraram de diversas regiões do estado da
Bahia, em especial do Recôncavo Baiano, e, também, da própria Salvador. A vivência passada
com a agricultura, por parte de muitos moradores, assim como a demanda pela mobilização
para sustentabilidade ambiental, por causa da localização da ocupação próxima a APA e, os
consequentes questionamentos que sofriam, despertou a possibilidade de se fazer uma roça
comunitária. De forma organizada e articulada com o MSTB e o Centro de Estudos e Ação
Social - CEAS, a comunidade se inseriu, em 2012, segundo Alcântara (2016), numa
experiência de produção agroecológica. Tal experiência, afirma a autora, representou uma
ação pioneira no contexto soteropolitano, configurando-se como instrumento de resistência
política, por provocar discussão e prover proteção contra as ações de devastação e
desequilíbrio ambiental no entorno da APA, além de contribuir para a segurança alimentar
das famílias.
O que vincula esta experiência ao tema abordado neste texto é que ela não se
viabilizaria se não houvesse camponeses que migraram para a cidade na comunidade. Tratase de uma ação de resistência, não somente política, mas, também, de um modo de vida que
tentava brotar nas brechas do concreto de uma grande cidade. O conhecimento, o saber, a
vontade e o prazer de estar trabalhando a terra na atividade proposta para o grupo, foi
assumido, principalmente, por camponeses que migraram para Salvador. Estes, se
configuraram como professores, orientadores, animadores, ou, simplesmente, lideranças
deste processo.
Acrescentando-se a resistência camponesa e seu importante papel na configuração
do grupo, o Quilombo Paraíso traz para o contexto de Salvador a prática da agricultura de
forma agroecológica, num contexto coletivo e, num espaço confinado (ver a dimensão da
roça na Figura 3).
Sem dúvida, a produção agroecológica traz, para o grupo, um desafio grande que,
contribuiu para o processo de construção de coletividades, para o fortalecimento de cada um
e para a unidade do conjunto, fatores estes importantes para a luta pela permanência de
comunidades que possuem uma condição frágil em relação à posse da terra.
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Figura 3 – Espacialização da Comunidade Quilombo Paraíso, localizada em Salvador/BA

Elaboração: CEAS, 2015 e autora, 2016.

É importante destacar que, plantar coletivamente pode ser algo novo para os
camponeses, porém, os movimentos sociais têm experiência em conduzir estes processos
num contexto adequadamente político, trazendo reflexões sociais sobre esta prática. Assim,
o Quilombo Paraíso representa, tanto a luta por moradia urbana, como traz para estes
camponeses a sobrevida reinventada de uma das atividades chave do modo de vida
camponês: a agricultura. A agricultura os traz a memória fragmentos de dois valores da ética
camponesa, segundo Woortmann(1990): terra e trabalho. Com esta atividade, para muitos,
assim como acontecia para vovô Joaquim, esta roça traz uma completude do significado de
moradia, porque o trabalho ali é essencial para sua reprodução de ideal de vida. Talvez, uma
possibilidade contemporânea de reprodução, mesmo que limitada, de um modo de vida que
para muitos dos ali viventes estava sufocado ou esquecido pelo seu distanciamento de suas
terras, do campo e do trabalho rural.
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Não se pode deixar de destacar que, o terceiro valor da ética camponesa, a família, foi
fundamental para se possibilitar os processos migratórios dos que se estabeleceram no
Quilombo Paraíso, principalmente através de algo parecido com a relação familiar de
compadrio. Neste sentido, tanto os trabalhos coletivos na agroecologia, como a própria
constituição camponesa contribuíram para o fortalecimento das redes de relações da
comunidade, afastando-se de esquemas individualistas ou competitivos e, apoiando-se na
solidariedade, no companheirismo, ou, melhor, na grande família ali construída no processo
de luta.

Considerações finais
As reflexões oriundas dos casos estudados mostram que a luta e resistência
camponesa para manter seu modo de vida está vinculada a sua necessidade de se relacionar
com a terra e trabalho, em sua estrutura familiar. Tratando-se, aqui, de casos de processos
de desterritorialização advindo do êxodo rural, consequente das perspectivas sociais de
inviabilização do acesso à terra, visualiza-se, em ambos os casos, situações de sofrimento e,
para além deste, de resistência camponesa no meio urbano.
Assim sendo, visualiza-se a partir destes exemplos, que o camponês se prejudica em
desvincular a sua moradia de seu trabalho com a terra, fato comumente ocorrido nas cidades,
porém, estes mesmos sujeitos trazem à tona, formas de se reterritorializar a partir da luta
pela manutenção de seu modo de vida, mesmo com dificuldades. Tais formas de
reterriorialização, tanto na perspectiva de um único sujeito, como na de um grupo social,
trazem para os estudos urbanísticos, pistas quanto ao mecanismo das práticas profissionais
daqueles que atuam na organização de espaços de moradia nas cidades.
Direcionando-se estas considerações finais a um apanhado de questões que podem
vir a indicar caminhos aos estudos urbanísticos, no que se refere a especificidade do público
camponês migrante, ou, não, não se pode deixar de iniciar afirmando que para estes, o
respeito a sua condição seria o acesso à terra. Assim, a reforma agrária e a regularização
fundiária se constituem como algo fundamental e prioritário. O acesso à terra, entretanto
deve ser acompanhado de toda política de apoio produtivo, de formação e de infra
estruturação do meio rural, baseado na necessidade camponesa. Isto porque, manter o
camponês no campo, com qualidade, seria um grande passo no sentido de se combater as
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desigualdades sociais e as deformidades espaciais deste país. Neste sentido, os desafios
seriam grandes do ponto de vista técnico urbanístico, porém necessários de serem
assumidos.
Os casos tratados, o de vovô Joaquim e da comunidade Quilombo Paraíso, não só
ajudam a trazer reflexões quanto as necessidades do público camponês que migra para as
cidades, como, através de suas estratégias, apontam alguns caminhos. A questão
fundamental é que as cidades necessitam dar abrigo e disponibilizar moradia adequada a seu
público, em suas características e diferenças. A moradia camponesa, em sua plenitude, traz
o trabalho com a terra e a articulação familiar como alicerces fundamentais. Mas, como isso
pode ser reproduzido nas cidades? Através das estratégias adotadas nos dois casos, o ponto
chave seria assumir e apoiar ruralidades nos centros urbanos, afastando-se, de fato, da
dicotomia estabelecida entre o que seria atividade rural no campo e, urbana, nas cidades.
Assim sendo, políticas e ações que apoiem a implantação de hortas em vazios urbanos
(terras públicas ou privadas), quintais produtivos, praças de pomares seriam de grande
importância. Neste sentido, aliado a estas ações, já visando a renda camponesa dos
imigrantes, seria fundamental o apoio a circulação dos produtos, principalmente com a
estruturação de feiras nos bairros. Estas feiras, além de se constituírem no local da venda dos
produtos, poderiam ser pensadas, em conjunto com seu público, em locais onde a memória
e os valores das pessoas do campo sejam ressaltadas e valorizadas, através da evocação de
sua cultura e valores.
Outra questão seria a estruturação e ampliação dos parques urbanos, visto que a
conexão entre o humano e a natureza é algo fundamental para o camponês. Neste ponto,
pode-se indicar a importância do resgate dos rios, como local de visitação e permanência,
formando grandes corredores nas cidades, onde isto for possível. A arborização das ruas e de
espaços de convivência, trariam, também, para as cidades, maiores possibilidades de contato
com a natureza, visto que daria margem para uma maior diversificação da fauna e da flora.
Visualizando-se que os movimentos sociais de luta por terra e moradia já vem
trabalhando a questão da agroecologia e, que nas cidades, umas das ações de maior
envergadura para dar resposta a suas demandas seria a implantação de conjuntos
habitacionais de interesse social, é importante que estes espaços projetados pelo Estado
considerem a necessidade de seu público camponês migrante, direcionando espaços
adequados e apoiando a prática destas atividades. Neste caso, movimentos sociais poderiam
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dar continuidade a suas ações, através do acompanhamento e incentivo as práticas
agroecológicas.
O que foi levantado aqui, nada mais é do que ideias para se considerar os camponeses
como membros ativos nas cidades e, inseri-los, com suas demandas, visto as perdas que já
trazem, pela problemática da questão agrária brasileira. Isto reforça o que Leonardo Boff traz
no documentário “Resistir e Saber Cuidar”: “a terra não é um meio de produção. A terra é um
prolongamento do corpo na sua beleza, no seu entardecer, no seu florescer, é a casa comum,
a casa viva”. Nesta perspectiva, a moradia camponesa abrange aonde seu corpo alcança, no
entrelaçamento entre ser humano e natureza. Não na separação entre as duas matérias, mas,
na sua junção. Por isso, retirar o camponês da terra é amputá-lo, explorar seu trabalho é
aprisioná-lo. E diante de tal questão, por que as cidades não poderiam abraçar a causa
camponesa?
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Resumo
Geralmente, grandes projetos propõem desenvolvimento para as
comunidades afetadas. Refere-se a um assunto desafiador para todos os
atores envolvidos no território, tanto na sua diversidade como
complexidade. O Projeto de Lei do Senado (PLS) 465/2018 planeja alterar
os limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ampliando e
excluindo áreas para promover o desenvolvimento do turismo na região
e fazer justiça com as comunidades que precisam de equipamentos
públicos básicos. Segundo a equipe multidisciplinar de pesquisadores do
Grupo de Estudos Rurais e Urbanos (GERUR), da Universidade Federal do
Maranhão, que realizou um Relatório Técnico deste PLS, em fevereiro de
2019, considerou que “entre outros efeitos danosos, caso o PLS prospere,
será o de possibilitar que terras públicas de unidades de conservação de
proteção integral, entrem para o mercado e passem às mãos de
particulares”. O objetivo deste artigo é explicar qual o panorama das
comunidades envolvidas neste projeto alicerçado na problemática de
como realmente é a percepção destes atores frente a esta questão. Para
isso, estudos foram realizados através de pesquisas bibliográficas e
relatórios técnicos, análises de audiências e entrevistas com famílias de
algumas comunidades de Santo Amaro que adentram neste propósito.
Conclui-se que através do diálogo com as comunidades poderá trazer um
novo olhar quando o assunto se trata de desenvolvimento em
comunidades.
Palavras-Chave: PSL 465/2018. Desenvolvimento. Comunidades.
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Abstract
Generally, large projects propose development for the affected
communities. It refers to a challenging issue for all actors involved in the
territory, both in its diversity and complexity. The senate law project
(PLS) 465/2018 plans to change the boundaries of the Lençóis
Maranhenses National Park expanding and excluding areas to promote
tourism development in the region and to do justice to communities that
need basic public facilities. According to the multidisciplinary team of
researchers from the Rural and Urban Studies Group (GERUR), of the
Federal University of Maranhão, which carried out a Technical Report of
this PLS in February 2019, considered that "Among other damaging
effects, if the PLS prosper, it will be to enable public lands of protected
areas of integral protection to enter the market and pass into the hands
of private individuals". The purpose of this article is to explain the
panorama of the communities involved in this project based on the
problem of how these actors really perceive this issue. To this end, studies
were carried out through bibliographic searches and technical reports,
analysis of audiences and interviews with families from some
communities in Santo Amaro who entered into this purpose, It is
concluded that through the dialogue with the communities it can bring a
new look when the subject is about development in communities.
Keywords: PSL 465/2018. Development. Communities.

Introdução
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) é constituído pelos municípios
de Barreirinhas (44,9% da área do Parque), Santo Amaro do Maranhão (42,2%) e Primeira
Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 603-618, set./dez., 2020 | ISSN 2447-861X

O olhar das comunidades de Santo Amaro do Maranhão frente ao... | Itaan de Jesus Pastor Santos e Michelle Santos Rocha

Cruz (6,9%). Em 1981, este passou a ser uma Unidade de Conservação1 (UC) por meio do
decreto nº 86.060. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBIO (2019), o PNLM compreende uma superfície total de 156.608,16
hectares, com um perímetro de 270 km. Tem cerca de 60 comunidades tradicionais com uma
população estimada em mais de 5.000 habitantes. As principais atividades realizadas por
estas comunidades são a agricultura, pesca, criação de animais, produção de artesanato,
comercialização de castanha de caju e atividades associadas ao turismo. Sua região é
composta por areias quartzosas marinhas que desenham uma beleza única de dunas que se
movimentam sob a coordenação dos ventos e, devido a possuir um lençol freático bem
superficial, origina a formação de lagoas com águas límpidas de cores azuladas e esverdeadas
interdunares.
A característica fisiográfica do Parque, devido apresentar uma área de relevo plano,
constituído por areias quartzosas marinhas e cordões de imensas dunas de
coloração branca, as quais assemelham-se a ‘lençóis jogados sobre a cama’,
originou a denominação da Unidade de Conservação de Lençóis Maranhenses
(INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS, 2002, p. 5)

Este cenário é revelado ao mundo no ano de 2000, após a inauguração da estrada
MA-402, depois transformada em BR-402, que vai do município de Bacabeira a Barreirinhas.
A estrada transformou a região em Polo Turístico do PNLM. Em 2005, é criado o circuito
“Rota das Emoções” que integra as principais atrações turísticas e belezas naturais de três
estados do nordeste brasileiro: Ceará, Piauí e Maranhão. Com tudo isso, atualmente, o
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma referência, não só para o Maranhão, mas
para o mundo: é a “menina dos olhos” do turismo. Por certo tempo, este turismo foi
executado de forma não planejada, sem qualquer preocupação ambiental e social do poder
público, gerando vários problemas socioambientais. Em 2007, com a criação do ICMBIO, o
turismo passou a ser realizado de forma mais regrada com a demanda oportunizando
respostas locais.

1

O conceito de Unidades de Conservação está previsto no art. 2º, inciso I, da Lei Federal nº 9.985/00: Art. 2o.
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
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Entretanto, é interessante ressaltar que o Parque não é constituído somente por sua
beleza exuberante, não são só dunas e lagoas como as mídias mostram este paraíso ao
mundo. Muito antes mesmo de o Parque se tornar uma UC, já havia pessoas que moravam
ali há muito tempo. Filho et al. (2019, p. 50) fala que “a histórica ocupação dessas localidades,
antes mesmo da criação do PNLM em 1981, possibilitou a constituição de formas específicas
de relação com o meio biofísico...” As famílias que moram no entorno do Parque interagem
com diferentes formas de vida que fazem parte da UC, reproduzindo o seu próprio modo de
vida. Diante disso, em qualquer inciativa que implique o Parque Nacional dos Lençóis
Maranhense devem ser levadas em consideração as comunidades tradicionais que vivem
neste território. Uma Unidade de Conservação tem como missão a proteção integral, isso
inclui tanto a proteção à biodiversidade identificada nos diferentes ambientes do PNLM,
como também ao modo de vida das populações tradicionais ali existentes.
O Projeto de Lei do Senado n° 465, de 2018 tem como proposta alterar os limites do
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ampliando e excluindo áreas para promover o
desenvolvimento do turismo na região e fazer justiça com as comunidades que precisam de
equipamentos públicos básicos. Entretanto, o autor deste projeto, o Senador Roberto Rocha,
quando fala em desenvolvimento do turismo tem a pretensão de trazer para o Parque
grandes empreendimentos como cassinos e resorts, falando em gerar desenvolvimento
sustentável e econômico, em melhorar o turismo para receber os visitantes. O trecho em que
se preocupa com os moradores é quando diz que precisa excluir as comunidades da Área de
Proteção Ambiental do Parque, porque estas precisam de escolas e serviços públicos e não
podem ter porque estão dentro desta área de proteção ambiental. Não é claro quanto ao seu
real objetivo, deixando margem para várias questões. Segundo nota técnica publicada pelo
GERUR (2019) e pelo ICMBio (2019), a retirada dessas comunidades do perímetro do Parque
provocará o aumento de sua vulnerabilidade, devido à forte pressão imobiliária no local.
Diante disso, este artigo é um estudo que objetiva compreender como as
comunidades de Santo Amaro, que representam 42,02% do Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, veem este PLS 465/2018. Será que elas estão sendo ouvidas? Será que elas
estão entendendo o objetivo do PLS? Será que elas são a favor ou contra? Qual a verdadeira
percepção destas comunidades frente a esta questão? Afinal, estas fazem parte das vidas que
serão afetadas, a importância de ouvi-las parece ser persistente.
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Para a realização desta pesquisa foi necessário fazer um levantamento bibliográfico
e de relatórios técnicos, analisar audiências públicas e aplicar entrevistas semiestruturadas
de forma individual e em grupos focais com as comunidades do Parque. Foram escolhidas as
comunidades de Santo Amaro, devido à relação que os autores desta pesquisa têm com o
município, já que estão elaborando a dissertação do mestrado e trabalhando em um projeto
de implantação de turismo de base comunitária nesta região.
Até o momento foram realizadas entrevistas somente com algumas comunidades
de Santo Amaro, de julho a dezembro de 2019, uma vez que esta pesquisa ainda se encontra
em andamento. Ao todo foram feitas 28 (vinte e oito) entrevistas individuais e um grupo focal
com 39 pessoas. Dos 28 (vinte e oito) entrevistados, 15 (quinze) são da sede do município
(moradores, secretaria de turismo, agências de turismo, restaurantes, cooperativa de
turismo e prestadores de serviços de quadriciclos para passeios turísticos). Os outros 13
(treze) entrevistados são famílias das comunidades de Santo Amaro que ficam no entorno do
PNLM (Espigão, Buriti Grosso, Morro de Espia, Dunas do Lavado do Maneco, Serra da
Rancharia e Queimada Grande). O grupo focal foi realizado com moradores do povoado
Buritizal.
Na segunda parte deste artigo, serão abordadas informações sobre o Projeto de Lei
do Senado 465/2018 e a Análise Técnica do Projeto. Logo em seguida será apresentado o
olhar das comunidades de Santo Amaro sobre o PSL 465/2018. E por fim, as considerações.
Projeto de Lei do Senado 465/2018 e análise técnica do projeto
Os grandes discursos desenvolvimentistas costumam prometer às comunidades
impactadas, crescimento, geração de renda e melhor qualidade de vida: são intitulados de
desenvolvimento sustentável. De acordo com Stefanuto et al. (2015, p.58), “desenvolvimento
sustentável pode ser definido como um processo de transformações estruturais ao longo do
tempo, cujos resultados são positivos e podem ser verificados na esfera econômica,
ambiental e, sobretudo, em toda a sociedade”. No entanto, observa-se, ao longo do tempo,
que muitas dessas promessas são efetivadas apenas para uma minoria privilegiada. Quais
grupos específicos têm sido beneficiados por esses discursos desenvolvimentistas? A
disparidade de poder entre os atores envolvidos proporciona desconfiança e dificuldade de
diálogo.

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 603-618, set./dez., 2020

606

O olhar das comunidades de Santo Amaro do Maranhão frente ao... | Itaan de Jesus Pastor Santos e Michelle Santos Rocha

O Projeto de Lei do Senado 465/2018 tem como autor o Senador Roberto Rocha. Na
audiência realizada no Senado, no dia 22 de maio de 2019, informou que o projeto foi
idealizado quando foi visitar Betânia, uma comunidade que está em uma das rotas turísticas
oficiais de Santo Amaro. Conversando com as pessoas do local, ele descobriu que lá havia
uma precária escola para as crianças e nenhum posto de saúde. Sensibilizado, foi até a
prefeita de Santo Amaro e descobriu que o desenvolvimento econômico era extremamente
limitado, devido às regras previstas na legislação que regula a ocupação das áreas que fazem
parte do Parque. Diante disso, elaborou o PLS 465/2018 (AGÊNCIA SENADO, 2019), que visa
excluir das áreas protegidas comunidades que foram indevidamente incluídas no interior da
unidade e que estão sendo privadas do acesso a equipamentos públicos imprescindíveis.
O Projeto está estruturado em 13 páginas, constituídas por 1 capa, 9 páginas com 5
artigos, sendo 8 páginas com 330 coordenadas planas aproximadas, 2 páginas de justificativa
(9 parágrafos) e 1 página com duas legislações citadas.
Na justificativa, alega-se a importância do turismo na região, dizendo que é o
principal destino turístico do estado e um dos principais do país, e que está inserido na Rota
das Emoções, atraindo turistas do mundo inteiro. Também é relatado que o Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses foi criado em 1981 e que, nessa época, quase não havia
ferramentas precisas de geoprocessamento disponíveis, elaborando, assim, um memorial
descritivo simplório. Nesse sentido, isso gerou um grande problema às comunidades que
foram incluídas no Parque, cujas regras de utilização do espaço físico são extremamente
restritivas, acarretando vários problemas graves. Essas regras proíbem a construção de
equipamentos públicos como escolas e unidades de saúde, restaurantes, pousadas e hotéis,
num território onde a vocação econômica é justamente o turismo. Em se tratando do
turismo, o autor relata que:
Sabemos que o turismo sustentável é um grande aliado da conservação,
especialmente no entorno de parques nacionais, categoria de unidade de
conservação que tem entre os seus principais objetivos a visitação pública.
Restrições ao desenvolvimento de atividades econômicas harmônicas com a
preservação ambiental resultam em degradação na medida em que impedem a
geração de renda, levando a população a buscar formas predatórias de
sobrevivência (PLS 465, 2018, pág. 11).

Diante disso, finaliza justificando que seja redefinida a delimitação do Parque
apresentando um novo memorial que reduzirá para cerca de 660 o número de pessoas no
interior da unidade de conservação e ainda ampliará a área protegida em aproximadamente
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4.800 hectares, em áreas onde não há ocupação humana e que tem uma relevância natural.
O Parque passaria de 156.608,16 hectares para 161.409 hectares com o novo formato. O
senador Roberto Rocha fala que:
O objetivo deste projeto é promover o turismo sustentável na região, a exemplo do
que ocorre no Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, onde o processo de
criação daquela unidade de conservação deixou a Vila de Jericoacoara fora da área
protegida, permitindo assim o desenvolvimento de todo o potencial econômico
gerado pela conservação ambiental (PLS 465, 2018, pág. 11).

A análise técnica deste PLS foi solicitada pela Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão (FETAEMA) e elaborada por uma equipe
multidisciplinar de pesquisadores do Grupo de Estudos Rurais e Urbanos (GERUR), da
Universidade Federal do Maranhão. O relatório é composto por 62 páginas. Os pontos
centrais destacados são que o PLS apresenta muitas limitações técnicas, sobretudo de
aspectos jurídicos, geográficos, sociais e ambientais e maior valorização das possibilidades
de negócios do turismo que propriamente uma preocupação ambiental e social. São
apresentados vários mapas, entre eles, um que mostra o limite atual do PNLM e o limite
proposto pelo PLS 465/2018, exibido logo a seguir:

Figura 1 – Limite atual e limite proposto PLS 465/2018 – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

Fonte: Nota Técnica nº 3/2019/PARNA Lençóis Maranhenses/ICMBio
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De acordo com o relatório, este mapa nos revela o que esse novo perímetro
apresenta: ampliação de 5 áreas (17.351,73ha) e exclusão de 9 áreas (12.897,80ha). Pelos
números, parece uma boa conta matemática, mas, na prática, não é isso que demonstra. As
5 áreas ampliadas são para o oceano. E as 9 áreas excluídas são no entorno do Parque, onde
vivem as comunidades. É ressaltado no relatório que, quando o senador Roberto Rocha
critica a forma como foi desenhado o memorial para a criação do Parque, em 1981, ele repete
os mesmos erros criticados para a elaboração do PLS 465/2018.
O termo ‘coordenadas planas aproximadas’ (c.p.a), citado na página 01 do PLS,
significa que os 330 pontos indicados no memorial descritivo, que delimitam o novo
perímetro proposto para o PNLM, não foram obtidos a partir de um processo de
georreferenciamento preciso (INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PLS 465/2018, 2019,
p.6).

E chama a atenção para dois aspectos: a proteção do meio ambiente e a garantia dos
direitos das populações tradicionais, ambas encontram respaldo na Constituição Federal e
em dispositivos jurídicos nacionais e internacionais, como o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC), o Decreto nº 6.040 e a Convenção 169/OIT. A equipe da análise
técnica sugere uma alternativa: “seria a de se pensar, no próprio PLS, em limites específicos,
tanto para proteger a biodiversidade no interior do PNLM, quanto para amparar as
populações tradicionais e o seu modo de vida de forma sustentável”.
Quando o senador fala que as famílias foram indevidamente inclusas nas áreas de
proteção do Parque, no momento que este foi criado, prejudicando-as, por outro lado, ele
também não menciona durante todo o projeto qualquer medida para proteger essas famílias.
No relatório, faz-se uma menção a respeito disso:
Não figura no PLS qualquer iniciativa no sentido de proteger o modo de vida das
comunidades tradicionais que historicamente vivem e trabalham no PNLM. Ao
contrário, excluindo-as dos seus limites, simplesmente propõe jogá-las em uma
situação de vulnerabilidade, de assédio de parte de especuladores imobiliários,
transformando-as ainda em mão de obra desqualificada e barata num médio prazo.
Deste modo, de acordo com o PLS, lucrarão apenas os que desejam adquirir terras
nessas áreas excluídas da unidade de conservação para ali implantarem seus
negócios voltados ao turismo (INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PLS 465/2018, 2019,
p.10).

Em se tratando da parte em que se fala, no PLS, sobre o “turismo sustentável” no
PNLM, em nenhum momento se questiona a organização do turismo já existente na região.
Muito menos mostra preocupação com o modo de vida das pessoas no Parque, uma vez que
o turismo sustentável é comprometido com as questões socioambientais do local. Sobre isso,
o relatório técnico chama a atenção quando diz:
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O que está em jogo, subjacente à proposta do PLS, é a transformação da natureza
em mercadoria altamente rentável no mercado do turismo. Nesse caso, as belezas
cênicas do PNLM – como as de outros Parques Nacionais brasileiros - contribuiriam
para uma commoditização da natureza2 (INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PLS
465/2018, 2019, p.11).

E, quando o PLS menciona o Parque Nacional de Jericoacoara como exemplo para o
PNLM, no que tange à promoção do desenvolvimento turístico sustentável, que, no ato da
criação da UC deste Parque deixou a Vila de Jericoacoara fora da área de proteção, parece
privilegiar o interesse empresarial. Ele fala do desenvolvimento econômico, mas omite os
malefícios causados às comunidades tradicionais de Jericoacoara. Segundo o relatório:
[...] A exclusão se deu justamente em um contexto de fortalecimento do turismo,
desconhecendo-se os efeitos para o modo de vida das comunidades tradicionais
historicamente enraizadas naquela região. Pergunta-se: a qualidade de vida das
famílias daquela antiga Vila de pescadores melhorou após a exclusão dessa porção
do perímetro daquele Parque? (INFORMAÇÃO TÉCNICA DO PLS 465/2018, 2019,
p.12)

Diante dessas questões, o relatório nos mostra os principais problemas da exclusão
das áreas que são a criação de uma situação de insegurança ambiental e social, liberação de
terras públicas para disponibilização no mercado de terras e estímulo à especulação
imobiliária.
Os principais problemas ambientais da exclusão das áreas seriam a supressão de
áreas de Restinga, como mostra a tabela a seguir:

Unidades de
paisagem
Dunas
Oceano
Lago
Restinga
Mangue
Total

Decreto
86.060/1981

PLS 465/2018
Área

98.121
10.425
5.601
29.908
13.920
157.975

99.335
20.032
6.313
22.307
16.021
164.008

Diferença
Ha
1.214
9.607
712
-7.601
2.101
6.033

%
1,23
92,15
12,71
-25,41
15,09
3,81

Fonte: Nota Técnica nº 3/2019/PARNA Lençóis Maranhenses/ICMBio

2

A economista Amyra El Khalili define a comoditização da natureza como o processo que transforma um bem
comum em mercadoria (TROCATE, ZANON, VIEIRA, 2015, p. 41)
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O olhar das comunidades de Santo Amaro sobre o PLS 465/2018
O município de Santo Amaro do Maranhão abrange a área ocidental dos Lençóis
Maranhenses, equivalente a 42,2% do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Tem sua
expansão por 1.601,2km2 e, de acordo com o último censo, havia 13.820 habitantes. Sua
população previsível para 2018 foi de 15.654 (IBGE). Santo Amaro do Maranhão tem seu
limite ao Norte com o Oceano Atlântico; a Leste com o município de Barreirinhas; a Oeste
com o município de Primeira Cruz e ao Sul com o município de Barreirinhas. Suas principais
atividades produtivas estão representadas pela agricultura, pecuária, pesca, o extrativismo
vegetal e o turismo. As lagoas têm duração efêmera, são atrativas quando estão cheias
durante os meses de verão e outono e quase inexistentes durante a estação seca, que
corresponde ao inverno e à primavera.
O turismo em Santo Amaro teve sua promoção alicerçada no discurso de
desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, de preservação ambiental, de
melhoria e qualidade de vida, desenvolvimento regional e da infraestrutura.
[...] considerar a atividade turística como sustentável ou como integrante da
possibilidade do desenvolvimento sustentável é apenas desviar os termos da
questão sem analisar a complexidade de uma atividade econômica que tem por
base o consumo de paisagens naturais exóticas ou a história passada (RODRIGUES,
2000, p.174).

Ruschmann (1997, apud FERREIRA, 2005, p.19) também contribui afirmando que “o
turismo pode causar diferentes impactos, tais como econômicos, sociais, culturais e sobre o
meio ambiente natural e que eles podem dar-se de forma positiva ou negativa, ou seja,
podem trazer benefícios e prejuízos”.
Os moradores de Santo Amaro não estão desatentos às potencialidades turísticas
da localidade, sendo relevantes as suas participações nesse processo.
Em 2018, no mês de junho, o turismo em Santo Amaro adquire uma nova
dinamização com a inauguração da rodovia MA 320 que tem seu destino final nas
proximidades da sede do município, saindo da BR 402 até a altura do povoado Pedras,
consagrando outra importante entrada ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O
fluxo da demanda turística, desse período em diante, exibe um considerável acréscimo nos
feriados e fins de semana no município.
Para a execução do projeto, em 2019, foram realizadas entrevistas em algumas
comunidades de Santo Amaro, tanto na sede (nos dias 12, 13, 14 e 15 de julho), como no
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entorno do PNLM (Espigão, Buriti Grosso, Morro de Espia, Dunas do Lavado do Maneco,
Serra da Rancharia) nos dias 8, 9 e 10 de agosto e Queimada Grande no dia 13 de dezembro.
Ao todo, foram aplicadas 28 entrevistas individuais e um grupo focal com 39 pessoas em
Buritizal nos dias 4 e 5 de outubro.
Na sede de Santo Amaro foram realizadas 15 entrevistas, sendo a primeira com o
secretário municipal de turismo da Santo Amaro. O secretário revela uma séria preocupação
sobre a PLS. Acredita que, com a exclusão das comunidades que estão no entorno do Parque
da área de proteção ambiental, vai haver uma grande especulação imobiliária atraindo
megaempreendimentos turísticos que poderão levar à exclusão dos moradores locais da
dinâmica do turismo e de seu próprio habitat, além da degradação ambiental avassaladora.
Ele ressalta que, atualmente, a população de Santo Amaro é bem envolvida com as atividades
do turismo, que querem o turismo como fonte de renda. Relata que muitas famílias das
comunidades do entorno do Parque se tornaram empreendedoras, naturalmente, para
trabalhar com turismo sem precisarem de capacitação adaptando ao seu próprio modo de
viver. A grande preocupação, caso seja aprovada o PLS, é o que vai acontecer com estas
comunidades? Também diz que não foi procurado pelo autor do PLS para alguma
contribuição na elaboração deste projeto, nem apenas para saber se era do desejo das
comunidades.
Ainda na sede, foram feitas entrevistas com cinco agências de turismo receptivo3,
uma cooperativa de transporte turístico, dois restaurantes, três prestadores de serviços de
quadriciclos para passeios turísticos e três moradores da sede. Os donos das agências e o
presidente da cooperativa de transporte turístico foram unânimes em dizer que não eram a
favor do PLS e que souberam do projeto através de colegas de profissão do município de
Barreirinhas. Eles acreditam que, abrindo o mercado turístico para empresários de fora de
Santo Amaro, irão perder seu espaço dentro da atividade turística local. Os prestadores de
serviços para passeios em quadriciclos e os três moradores não tinham conhecimento sobre
o PLS e não souberam opinar se era bom ou ruim para eles. No entanto, vale destacar a fala
de um dos moradores, o tio Juca, um simpático senhor de 94 anos, com muita lucidez:

3

As agências de turismo receptivo assessoram o turista enquanto estiver no destino da viagem; e elaboram e
vendem ao turista passeios e programas locais, cobrados à parte do pacote turístico. (TOMELIN, 2001, p. 24)
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[...] o turismo melhorou muito a vida das pessoas daqui, aqui não era nada antes, a
gente tinha carne pra vender e não tinha pra quem vender, ninguém chegava aqui...
quando aparecia alguém era anunciado na praça pra matar o boi e fazer a venda,
todo mundo corria pra praça...Hoje nossos fios já não vão mais embora como antes
pra ser alguém na vida e ficam pra trabalhar com o turismo aqui, o turismo deu
dignidade pra gente...

É interessante esse depoimento porque leva a uma reflexão de como essas pessoas
tão simples conseguiram se organizar na dinâmica do turismo. Como pensar em outro
modelo de turismo, sem levar em consideração esse diálogo?
Das treze entrevistas ocorridas com as comunidades no entorno do Parque, duas
destas famílias (uma em Buriti Grosso e outra em Lavado do Maneco) não quiseram
responder à entrevista, acreditando que nossa equipe era de algum órgão que fosse tirá-las
de sua casa. Mesmo explicando que era apenas uma pesquisa para um trabalho acadêmico,
mostraram-se desconfiadas e permaneceram resistentes. Observou-se, então, uma certa
apreensão por algo de que mal entendiam e que ainda está em trâmite. Algumas famílias
aceitaram dar entrevistas, desde que não assinassem nada. Todas disseram, até aquele
momento, nunca terem sido informadas ou participarem de alguma reunião que discutisse o
PLS. Aproximadamente 70 % das famílias entrevistadas desconheciam o PLS. As que tinham
algum conhecimento se mostraram contra o PLS. Foram quase unânimes quando falaram
que gostam ou gostariam de trabalhar com o turismo sem alterar muito seu modo de viver,
apenas uma família (Serra da Rancharia) não mostrou interesse. As que trabalham com o
turismo falaram que os mais novos estão permanecendo nas suas comunidades para ajudar
na renda. Até as famílias que não sabem sobre o PLS sabem, de alguma forma, que talvez
tenham que sair das suas casas. Mesmo sem entenderem, se sentem ameaçadas, mostram
sentimento de temor.
Em outubro, a autora desta pesquisa ministrou um curso sobre turismo de base
comunitária4, de um dia e meio na comunidade de Buritizal, onde houve a presença de 39
moradores (entre eles moradores de povoados vizinhos como Tucuns, Serra da Rancharia e

4

O turismo comunitário é realizado de forma integrada às demais atividades econômicas, com iniciativas que
fortalecem a agricultura, a pesca e o artesanato, dentre outras atividades. Prioriza a geração de trabalho para
os residentes nas comunidades, os pequenos empreendimentos locais, a dinamização do capital local, a
garantia da participação de todos, dando espaço também às mulheres e aos jovens. Assegura a participação
das pessoas das comunidades com o planejamento descentralizado e associativo, luta pela regulamentação
fundiária e pela garantia da posse da terra de populações indígenas, pesqueiras, as chamadas comunidades
nativas. (CORIOLANO,2006, p.202).
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Lavado do Maneco). Na ocasião, aplicou-se a entrevista com toda a turma (grupo focal). Estes
alunos disseram ter ciência do PLS e que souberam através de amigos que trabalham com
transporte de turismo na sede e que não acham uma boa ideia para eles. Relataram que, até
aquela data, ninguém ainda havia falado com eles sobre esse assunto. Um aluno disse não
entender o motivo deste projeto feito por uma pessoa que não mora lá e sem ser solicitado
por ninguém que mora no Parque. Todos eles falaram que sentem receio de vir gente montar
empresa de fora em sua região e expulsarem eles de lá. Vale ressaltar que Buritizal ainda não
está dentro de uma rota oficialmente turística, mas é uma comunidade que deseja ser
inserida neste mercado e que, se isso vier a ocorrer, tem intenção investir nesse ramo.
Em Queimada Grande, foram entrevistadas duas famílias no dia 13 de dezembro.
Uma delas nunca ouvira falar deste PLS. Já a outra, representada por uma menina de 16 anos,
conhecida por Santinha, mostrou saber muito a respeito. Disse ter participado de duas
reuniões com o ICMBio. Na sua perspectiva, relata não ser a favor do PLS,
[...] não seria bom não...se eles tirar as comunidades do Parque e liberar para
empreendimentos, aí a renda vai ser mais pra eles do que pra gente? Eles iam tipo,
englobar a gente, aí a gente ia ser empregados deles, não ia ter como a gente fazer
aquela nossa renda, eles vão crescer mais do que a gente, em vez da gente crescer,
eles vão crescer mais ainda...e ainda iam destruir o Parque que tanto a gente
preserva...

Em suas falas, essa moça demonstra que não quer sair do Parque, que gostaria de
fazer sua renda sem ser explorada por empresas e que defende a proteção ambiental do
Parque, ela demonstra a sua relação de vida com o Parque e o que deseja para o futuro dela.
Nota-se que, das primeiras entrevistas aplicadas até a entrevista do grupo focal, as
pessoas vão, aos poucos, tomando conhecimento sobre o PLS e formando suas opiniões e
entendimentos sobre o assunto.
Entretanto, na audiência pública ocorrida no dia 1 de novembro de 2019 em Santo
Amaro do Maranhão, na primeira tentativa de diálogo com as comunidades do Parque sobre
essa questão, foi manifestado o tamanho da rejeição popular. Eram aproximadamente 300
pessoas representando os três municípios do PNLM (Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira
Cruz). A princípio, a audiência seria na Casa do Artesanato e, pela quantidade pessoas
presentes (que não era esperado), teve que ser transferida para o Clube do Mota, local que
poderia acomodar este número de pessoas. Além dos moradores, estavam presentes
ambientalistas, representantes de movimentos sociais e pesquisadores. O senador Roberto
Rocha foi recebido com vaias, cartazes e palavras que traduziam repúdio ao projeto como ‘O
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Parque

é

nosso,

não

queremos

que

transforme

negócio’

(Fonte:

http://edwilsonaraujo.com/quem-somos/).
Diante disso, a população demonstra saber o que quer e entender, após o discurso
do senador, que o projeto quer beneficiar a especulação imobiliária e que não está
preocupado com os impactos na vida das pessoas que vivem historicamente nessa região. A
revolta foi maior quando o senador chegou e disse: “Desci do helicóptero num lugar tão bonito
que deu vontade de comprar um terreno, além do que eu já tenho”. (Fonte:
http://edwilsonaraujo.com/quem-somos/).
Após essa audiência, ficou perceptível que não são somente os pesquisadores e
estudiosos que temem a concretização deste PLS, mas as comunidades compreendem e
temem, também, que a explosão imobiliária os deixe de fora de seu habitat e que sejam
afetados por todos os possíveis impactos socioambientais nocivos à biodiversidade do
PNLM.
Diante desse repúdio popular, agora será aguardar que rumo essa história irá tomar
e observar se as vozes das comunidades serão escutadas nesse processo do PSL 465/2018.

Considerações finais
A discussão deste artigo traz percepções dos diversos atores envolvidos no PLS
465/2018, criando uma oportunidade de avaliar e refletir sobre questões que promovem
atuações estratégicas quando se fala em desenvolvimento. Um projeto que visa modificar a
vida das pessoas tem que se fazer necessário um diálogo com elas. São famílias que vivem
historicamente nesta região, que tem uma relação de interação com a biodiversidade do
Parque, o que faz delas protetoras deste ambiente, conservadoras da natureza. É necessário
estar em harmonia com os direitos humanos para que se possa promover ações de
desenvolvimento local onde se instalam os empreendimentos. É preciso entender como
vivem as pessoas na área do PNLM, do que elas vivem, como elas trabalham, qual o papel
delas com os seres não humanos que compreendem o Parque. Como explicou o antropólogo
Benedito Souza, em uma audiência feita no senado pela Comissão de Meio Ambiente
Desenvolvimento Sustentável, no dia 6 de dezembro de 2019, “Qualquer projeto que
modifique o modo de vida das pessoas tem que tratar estas como principais interlocutoras”.
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Poucas iniciativas atuam nessa linha de pensamento. É preciso haver uma mudança
de mentalidade em função da absorção de práticas sustentáveis. Em outras palavras, colocar
em prática ações alicerçadas em perspectivas e solidificação de valores que prezem pelo
respeito a patrimônios sociais, culturais e ambientais. A economista Rachel Stefanuto (2015,
p.63) diz que, para isso, é essencial requerer:

[...] um trabalho estratégico de parcerias que demanda diálogo e atuação
consciente do governo, da iniciativa privada, além de intensa e sistemática
participação da sociedade civil, todos com as mesmas condições de participação
ativa nos processos e ações para o planejamento do desenvolvimento sustentável.
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Resumo
O texto faz uma discussão sobre a formação da
população brasileira como fruto do encontro de
diferentes grupos étnicos, dos povos nativos, dos
europeus, dos africanos e dos imigrantes (europeus e
asiáticos), pensando num país formado por matrizes
culturais, diversas e distintas, ricas e complexas. Outro
ponto abordado será como se organizou o ordenamento
jurídico brasileiro, quais os propósitos que o conformou
de tal modo a colocar as populações negra e indígena
numa condição de seres humanos inferiores. É feita uma
discussão sobre o processo de resistência, dando ênfase
ao século XX, que se contrapõe ao pensamento racista, à
ideia de que vivíamos numa democracia racial, assim
como os movimentos que surgiram em contraponto à
condição a que foram submetidos os negros. Por fim,
serão apresentadas as ações efetivas para reparar as
injustiças praticadas contra o povo, denominadas ações
afirmativas, a exemplo da Lei 10.639/2003 e do Estatuto
da Igualdade Racial/2010, que busca, de modo efetivo,
resgatar a história da cultura afro no Brasil, garantindolhe os direitos, negados durante mais de quatro séculos.
Palavras-Chave: Racismo. Políticas Públicas. Igualdade
Racial. Diversidade. Negros.

Abstract
The text makes a discussion about the formation of the
Brazilian society as a result of the encounter of different
ethnic groups, of the native people, the Europeans, the
Africans and the immigrants (European and Asian),
thinking about a country formed by diverse, distinct, rich
and complex cultural matrices. Another point addressed
is how the Brazilian juridical order was organized, what
purposes constructed it in such way as to place the black
and the indigenous population in a condition of inferior
human beings. A discussion is made about the process of
resistance, giving emphasis in the 20th century, that
opposes racist thinking, the idea that we lived in a racial
democracy, as well as the movements that arose in
counterpoint the condition which black people were
submitted. Lastly, will be presented the effective actions
to repair the injustices practiced against the people,
denominated affirmative actions, such as the Law
10.639/2003 and the Statute of Racial Equality/2010,
which seeks, in an effective manner, to rescue the Afro
culture in Brazil, granting them the rights denied for over
four hundred centuries.
Keywords: Racism. Public Policies. Racial Equality.
Diversity. Black people.

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 619-638, set./dez., 2020 | ISSN 2447-861X

Um breve pensar sobre o racismo no Brasil | Jeremias Pereira Pinto e Julie Lourau

Introdução
Temos o entendimento de que a população brasileira é fruto do encontro de
diferentes grupos étnicos. A esse respeito, podemos citar a diversidade dos povos nativos que
aqui já estavam antes da “descoberta”, os europeus, que foram, no primeiro momento, os
colonizadores; durante os séculos XIX e XX, os migrantes; os africanos de diversas origens
étnicas que foram arrancados de suas terras, vendidos como mercadoria e transformados em
escravos e, por fim, outros grupos de imigrantes da Ásia. Ou seja, pensar no País é lembrar
que fomos formados por essas matrizes culturais, diversas e distintas, mas bastante ricas e
complexas. A sociedade brasileira teve nos portugueses os empreiteiros responsáveis por, a
princípio, dirigir a estrutura do país (SODRÉ, 2005) e dos demais segmentos étnicos, uma
vasta contribuição por ora menos reconhecida.
Importantes para a formação da cultura nacional, os nativos (indígenas), os africanos
e afrodescendentes tiveram, e têm até hoje, pouco destaque, sendo relegados ao segundo
plano quanto ao seu reconhecimento e à sua importância na sociedade brasileira. Trazendo
a atenção para a população negra, verifica-se que foram criados mecanismos que os
posicionam em uma situação hierárquica inferior, no plano econômico, social e cultural, além
de estigmas que disseminam esta suposta inferioridade, trazida inicialmente pela
“democracia racial” e cristalizada pelo mito da democracia racial, que, após discussão e
embates do movimento negro, cai por terra.
É sabido que, durante o processo escravista, mesmo sob “os chicotes” do sistema e
suas intervenções sangrentas, aliado às tentativas de cooptação ideológicas por parte das
classes dominantes, a população negra mantinha formas de organização paralelas de vida
em comunidade para garantir a preservação de aspectos da sua cultura de origem, ao mesmo
tempo em que enriquecia o caldeirão cultural.
Para Sodré (2005), essas formas paralelas de organização consubstanciavam-se,
desde caixas de poupança para compra de alforrias de escravos urbanos, passando por
conselhos deliberativos, particularmente para preparação de ações coletivas, como fugas e
revoltas, a confrarias de assistência mútua sob a capa religiosa cristã e diretamente com o
espaço dos quintais e terreiros na manutenção dos cultos aos orixás e das línguas africanas
que identificam as religiões que possuem essas matrizes.
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Considerando esse cenário, este artigo tem a pretensão de promover uma discussão
acerca do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 10.639/2003 de ensino da história e cultura
afro-brasileira e indígena e dos Direitos Fundamentais previstos na Constituição Brasileira de
1988, que, no Art. 3º, cap. IV, tem como premissa promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
(BRASIL, 1988), levando, assim, em consideração a importância e as contribuições da
população negra na formação da sociedade brasileira.
Para o desenvolvimento da pesquisa e produção do artigo, foram utilizadas as análises
bibliográfica e documental.

Antecedentes do estatuto da igualdade racial
Antes de nos inserirmos nas discussões sobre Estatuto da Igualdade Racial, será
importante pensar como, ao longo da história colonial e início da República, o ordenamento
jurídico brasileiro serviu para propósitos “civilizatórios” e criação autoritária do Estado
português que conformou a sociedade brasileira de tal modo e colocou as populações negra
e indígena numa condição de seres humanos inferiores (MUNANGA, 2008).
São Bernardo (2005, p. 2), quando das discussões sobre a Ética da Diferença e
Criminalização Racial, faz referência à forma violenta como se deu o processo de
modernidade nas Américas, denominando-o de “grotesca violência material e simbólica
esculpida no mito sacrificial de outros povos não reconhecidos e, portanto, idealizados no
espelho (irracional) de si mesmo”. Ele também chama a atenção, a partir da obra de Dussel,
O encobrimento do outro, sobre a construção cultural induzida pela “modernidade”. Essa
construção tem como elementos centrais os valores europeus decorrentes de uma série de
eventos importantes na Europa, tais como a Reforma Protestante, a Ilustração e a Revolução
Francesa, que foram colocados como valores universais e resultado do processo civilizatório
na sua forma bem sucedida. Nas lógicas que carregam essa construção cultural, tudo que
não é si mesmo é um outro marcado pelo negativo: a “culpa”, a “preguiça”, a “covardia” e a
“involução civilizatória” são atributos pensados enquanto inatos e estariam fadados
inexoravelmente aos latinos, asiáticos e africanos. Essas são as teses defendidas pelas teorias
raciais que ocuparam bastante os cientistas desde a segunda metade do século XIX até a
Segunda Guerra Mundial.
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Dessa forma, dentro da posição de inferioridade, trazida pela Modernidade
estabelecida como divisor de águas no processo civilizatório do mundo, em que são
colocados os grupos referenciados (os latinos, os asiáticos e os africanos), é importante
analisar o contexto geral em que foram colocados negros escravizados pelos portugueses e
indígenas no Brasil. São Bernardo afirma que:
Os portugueses são pioneiros na expansão marítima e são aqueles que
primeiro nos impuseram a idéia de dominação mundial calcada no controle
da natureza e do humano fundados no triunfo da razão e de uma fé
racionalizada. Mais tarde, com as teses iluministas, a análise por princípio, o
experimentalismo e as verdades das ciências serão os elementos que
orientarão a decadência de uma modernidade que exalta e mata o sujeito.
Havia uma dúvida fundamental nos Iluministas: como conjugar uma certa
tolerância - endeusada como uma das mais caras virtudes à diversidade da
natureza humana - com a atitude subjugadora das diversidades sociais
de homens e mulheres oriundas de distintos mundos da vida. (SÃO
BERNARDO, 2005, p. 2).

Assim, foi à base de domínio português que se organizou o Estado brasileiro,
definindo suas estruturas para o funcionamento da burocracia e da base jurídica, tendo como
parâmetro a Formação do Estado Moderno, a partir do século XIV, e que tinha como pontos
base a centralização e concentração das Forças Armadas e do monopólio da violência, da
estrutura jurídica e da cobrança de impostos, além de um corpo burocrático para administrar
o patrimônio público.
Utilizando-se dessa base estrutural do Estado Moderno, a Coroa Portuguesa, o Estado
português no Brasil, definiu as bases jurídicas e burocráticas do funcionamento da justiça,
objetivando manter a imparcialidade e a honestidade. A Coroa portuguesa, em 1600, buscou
manter um isolamento aos magistrados no reino, de modo que estes não se intrometessem
nos negócios e nas relações sociais, mas não conseguiu estabelecer esse isolamento, pois os
desembargadores aderiram à condição de donos de escravos, tendo, inclusive, alguns deles
se inserido no tráfico escravagista (SÃO BERNADO, 2005).
Para controlar o que a Coroa denominava de desordem pública, foram estabelecidas
determinações judiciais através da Lei de 20 de outubro de 1735, que, na verdade, regulava
comportamentos e condutas da população não europeia. O estabelecimento dessa lei é
resultado de um pensamento positivista, evolucionista e frenológico, que introduz no estado
brasileiro o ideário de ordem e progresso, o que, para a Coroa, justificava e naturalizava as
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diferenças entre os indivíduos. As ações jurídicas adotadas pelo aparato estatal são um
exemplo de que, desde sempre, houve “dificuldades” em reconhecer as populações negra e
indígena enquanto integrantes da sociedade brasileira, o que permanece por vários séculos,
conforme pode ser constatado nas afirmações de São Bernado (2005):
O tratamento do Estado imperial dado aos africanos e seus descendentes no
Brasil do final do século XIX e início o século XX proporcionaram explicações
e atitudes, as mais incomuns, para a formulação do ordenamento jurídico do
Império e em especial da legislação penal e, com ele, variáveis tipificações
criminais das manifestações sociais, culturais e religiosas dos grupos
africanos, então trazidos por ocasião do colonialismo e do escravismo
europeu nas Américas. (SÃO BERNARDO, 2005, p. 3).

Durante o império, a criação da legislação criminal visava obter um maior controle
social sobre os escravos, de tal modo que foram instituídas várias tipificações, válidas
exclusivamente para os negros escravizados. São Bernardo (2005), em análise dos artigos do
Código Criminal do Império, nos mostra como era fácil depreender que o que se pretendia
era criminalizar os negros em razão de suas manifestações culturais e religiosas:
Art. 276. Celebrar em casa, ou edifício, que tenha alguma forma exterior de
templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto de outra religião, que
não seja a do Estado.
Penas – de serem dispersos pelo Juiz de Paz os que estiverem reunidos para
o culto; da demolição da forma exterior; e de multas de dois a doze mil réis,
que pagará cada um.
Art. 280 – Praticar ação, que na opinião pública, seja considerada ofensiva
da moral e dos bons costumes.
Art. 295. Não tomar qualquer pessoa uma ocupação honesta e útil, de que
possa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de paz, não tendo renda
suficiente.
Pena de prisão com trabalho de 8 a 24 dias. P. 117 (SÃO BERNARDO, 2005,
p. 6-7).

Com os embates acontecendo ao longo dos séculos, não podemos esquecer de
destacar a resistência das nações africanas contra a dominação imposta pelos colonizadores,
como destaca São Bernardo (2005, p. 5-6): “A tradição oral e uma certa antropologia corporal
orientaram os pressupostos dessa resistência que continuou a ser enfrentada de modo
subliminar pela inteligência conservadora da então República velha brasileira”.
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Partindo da então muito falada teoria da degenerescência das raças do Comte de
Gobineau, que tinha a mestiçagem como principal fator, os intelectuais da escola de Recife
improvisaram uma resposta para salvar o país (o Nordeste já é bastante miscigenado) deste
funeste destino premeditado pelos homens de ciência europeus. Eles inventaram um modo
de reverter as conclusões dessa teoria, para neutralizar os efeitos degenerativos. É assim que
Silvio Romero, coterrâneo de Gilberto Freyre, afirma que a misceginação à brasileira é um
elemento a ser tomado em conta de modo favorável e até mesmo a ser destacado como
“composição étnica e anthropológica singular”: “Formamos um paiz mestiço... somos
mestiços se não no sangue ao menos na alma”. (ROMERO, 1888, apud SCHWARCZ, 1994, p.
137). A mestiçagem se torna, então, uma especificidade brasileira. Este pensamento é
fundamental para a construção da democracia racial enquanto mito fundador da identidade
brasileira nesta jovem República que ainda tem dificuldade para se pensar em termos de
igualdade.
Entretanto, no Brasil, nesse período, duas áreas e escolas distintas, a de Medicina,
representada pelas da Bahia e do Rio de Janeiro, e as de Direito, em Olinda e São Paulo, se
destacam no apoio às teorias racistas, influenciadas por estudiosos estrangeiros e brasileiros.
A esse respeito, Schwarcz (1994) cita alguns cientistas estrangeiros acerca de como era
considerada negativa a miscigenação no Brasil, a exemplo de Louis Agassiz, do Conde Arthur
de Gobineau e do naturalista Gustave Aimard (viajante francês), do brasileiro João Batista
Lacerda, na época diretor do Museu Nacional.
Apesar de a discussão envolver os “homens da ciência”, das escolas de Medicina da
Bahia e do Rio de Janeiro, iremos nos ater apenas em analisar as escolas de Direito do Recife
e São Paulo.
A criação das faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo foi importante na medida
em que, ainda sobre o domínio português, estas tentam se desvincular da metrópole através
da criação de uma constituição brasileira, elaborada por uma elite formada por pessoas
letradas. Entretanto, a principal questão está aqui colocada por Schwarcz (1994. p. 141):
“Para os homens de direito a responsabilidade de conduzir a nação estava vinculada à
elaboração de um código unificado, que tornasse homogêneas as grandes diferenças
observáveis”.
As diferenças observadas pela referida autora eram as seguintes: a faculdade de São
Paulo tinha um padrão com base no modelo político liberal, enquanto que a do Recife tinha
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uma linha voltada às questões raciais, determinando, assim, que a faculdade de Pernambuco
estivesse mais voltada para a formação de cientistas, pois nela se realizava um curso de
Antropologia Criminal; a de São Paulo estava voltada para a formação política e de
burocratas, já que tinha curso na área de Direito Civil.
Schwarcz (1994, p. 142) afirma que, mesmo existindo diferenças entre as duas escolas,
as coincidências no pensar se faziam presentes, haja vista que, quando defendiam a
hegemonia da prática do Direito, a garantia de uma hierarquia social, e assim, “[...] o
argumento escorregava da cultura para a natureza, do indivíduo para o grupo, da cidadania
para a raça”. E conclui a análise das escolas de Direito deixando bem clara a forma como elas
se posicionavam nas discussões que envolvem raça e cidadania. Afirma Schwarcz (1994):
Dessa maneira, enquanto na Escola de Recife um modelo claramente
determinista dominava, em São Paulo um liberalismo de fachada – cartão
de visitas para questões de cunho oficial –, convivia com um discurso racial,
prontamente acionado quando se tratava de defender hierarquias, explicar
desigualdades sociais. A teoria racial, quando utilizada, cumpria o papel de
deixar claro como para esses juristas falar em democracia não significava
discorrer sobre a noção de cidadania. Assim, se em Recife o indivíduo foi
sempre entendido como uma amostra de seu grupo; em São Paulo, com a
adoção de um liberalismo de cunho conservador e cada vez mais
antidemocrático, a questão da cidadania como que desaparecia e com ela a
vontade do indivíduo. Como dizia uma artigo publicado em 1914 na revista
da escola paulista, ‘o indivíduo no Brasil sempre foi letra mortal... e afinal,
quem se importa’. (SCHWARCZ, 1994, p. 142).

Vê-se, assim, que houve um embate, apenas na forma de pensar o racismo, mas não
no conteúdo, entre as escolas de Direito e de Medicina, em que se reproduzem as teorias
racistas predominantes nessa época e que colocavam a miscigenação como elemento
negativo.
Dentre as teorias que foram motivo desses embates, não podemos deixar de fora a
questão levantada, tendo como ponto de partida a ideia extraída do pensamento Freyre de
que vivíamos em uma democracia racial. Muito dessa construção é atribuída à influência de
Franz Boas, antropólogo norte americano com quem estudou durante alguns anos no estado
de Columbia-EUA. No entendimento de Freyre, conforme registrado em sua principal obra
Casa Grande & Senzala, lançada em 1933 (FREYRE, 2001), existe uma grande interação entre
o senhor de engenho e os escravos. Embora não tenha afirmado categoricamente isso, existe
um entendimento de que ele levantava a ideia de uma democracia racial, assim, ao mesmo
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tempo em que se distancia do racismo preponderanete no século XX, também teria admitido
que diversas culturas influenciaram na formação da socieadade brasileira, criando uma
imagem que seria idílica do Brasil colonial (SILVA, 2015).
Analisando as questões pontuadas sobre o “mito da democracia”, Pinto e Silva (2019)
afirmam que:
depois de muitos anos de debates, discordâncias, resistências por parte dos
movimentos sociais, tendo como ponta de lança os movimentos negros, as
discussões levam à derrubada do mito da democracia racial, ou seja, a ideia
de que vivemos em uma harmonia entre as pessoas, da não existência do
racismo, das mesmas oportunidades para todos, independentee da cor da
pele. Na verdade, premissas incompatíveis com a realidade vivida e
observada contidianemente, verdades que podem ser entendidas como
tentativas de encobrir os debates sobre a desigualdade racial e o perverso
resultado da escravidão de mais de 300 anos no Brasil. (PINTO; SILVA, 2019,
p. 5).

A resistência do Movimento Negro
Neste tópico, faremos uma discussão acerca do processo de resistência, ao longo do
século XX, em contraponto à predominância do pensamento racista e à subjugação a que os
negros escravizados foram submetidos. Portanto, será impotante rememorar os vários
movimentos que surgiram em contraponto à opressão que os negros escravizados sofreram,
durante quatro séculos, durante a escravidão em toda América Latina. Vale ressaltar que o
Brasil foi o último país do ocidente a abolir oficialmente a escravidão (MALOMALO;
LOURAU; SOUZA, 2018).
Fazendo uma retrospectiva da luta contra o processo de dominação no âmbito
mundial, praticada pelos países do Norte, foi realizada a Conferência de Bandung em 1955,
que reuniu 29 países africanos e 42 asiáticos, na resistência contra a dominação e influência
negativa dos países ricos, colocando a prática do racismo como crime, o que foi protalmente
abafado pelos “dominantes”. Esse foi considerado um dos grandes movimentos de
resistência, do século XX, assim colocado por Malomalo, Lourau, Souza (2018), como:
Ela foi e é considerada, até hoje, um marco no despertar dos governos, até
então dominados economicamente pelo Norte. Estes países passaram a agir
coletivamente na política internacional, defendendo uma agenda própria e
totalmente diferente daquela que era subordinada pelos países dominantes.
(MALOMALO; LOURAU; SOUZA, 2018, p. 521).
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Complementando o destaque que foi dado à conferência, Leite (2011) destaca alguns
dos principais pontos que nortearam a Conferência:
[...] o respeito aos direitos humanos fundamentais e aos propósitos e
princípios da Carta das Nações Unidas; respeito à soberania e à integridade
territorial de todas as nações; reconhecimento da igualdade de todas as
raças e de todas as nações, grandes ou pequenas; promoção de interesses
mútuos e da cooperação; respeito à justiça e às obrigações internacionais.
(LEITE, 2011, p. 56).

Pensando em termos de Brasil, o processo ganha novo fôlego a partir da segunda
metade do século XX. Nas décadas de 1960/1970, o Movimento Negro estabelece a luta
contra o racismo. Destacam-se como integrantes da Constituinte de 1988 nomes tais como
Abdias do Nascimento e Carlos Alberto Caó, através da aprovação de alguns Artigos da
Constituição, tipificando o racismo como crime, assumindo o Brasil como uma nação
multicultural. Na celebração de aniversário de morte de Zumbi, em 1995, uma grande marcha
exigiu que o Governo Federal, na época presidido por Fernando Henrique Cardoso,
reconhecesse a existência do racismo estrutural, resultando na criação de um Grupo de
Trabalho Interministerial, que visava ao desenvolvimento de políticas que valorizassem a
população negra, resultando na implantação de políticas de cotas raciais no estado do Rio de
Janeiro. Nos anos 2000, Fernando Henrique Cardoso apoia financeiramente a ida de uma
delegação para a Conferência de Durban (África do Sul) (MALOMALO; LOURAU; SOUZA,
2018). Vale ressaltar que estava na pauta da I Conferência Mundial: a luta contra o Racismo,
a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância.
No ano de 2000, é implementado um sistema de cotas, pelo governo do estado do Rio
de Janeiro, a Lei nº 3.524, o qual estabelece 50% das vagas oferecidas pelas universidades
públicas estaduais seriam destinadas a estudantes que cursaram integralmente os ensinos
fundamental e médio nas redes públicas municipais e/ou do estado. Ainda no estado do Rio
de Janeiro, em 2001, a Lei nº 3.798, assegura 40% das vagas para a população negra e parda
nos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade
Estadual do Norte Fluminense. (MALOMALO; LOURAU; SOUZA, 2018). No Estado da Bahia,
em 2002, se implementa a política de acesso via cotas raciais e sociais para ingresso na
Universidade Estadual da Bahia. Entre 2003 e 2007, no governo do então presidente Lula, é
criada a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR),
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considerada como um marco nas políticas relacionadas às questões raciais, além disso, é
promulgada a Lei 10.639/2003 e o Estatuto da Igualdade Racial, que serão discutidos no
seguimento deste trabalho.

As ações afrimativas, a Lei 10.639: a luta pelo reconhecimento às diferenças
Considerando o ponto de vista legal, verifica-se que os ordenamentos jurídicos
voltados às questões étnico-raciais no Brasil não são recentes, pois datam da década de 1950,
via a Lei Afonso Arinos, de 3 de julho de 1951 (BRASIL, 1951) que proíbe a discriminação racial
no Brasil e prevê igualdade de tratamento e de direitos para todos.
Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo terceiro, inciso IV, há
a garantia de igualdade a todos os cidadãos, sem preconceito de origem, raça, sexo e
qualquer outra forma de discriminação. Além disso, segundo a Constituição Federal, em seu
artigo 242, parágrafo 1º, estabelece que “O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”. (BRASIL,
1988).
A partir dos anos 2000, com a implantação e implementação das Políticas de Ações
Afirmativas, podemos perceber que algumas mudanças são efetivas. A Lei 10.639 de 09 de
janeiro de 2003 (BRASIL, 2003) é considerada um marco, visto que designa que, nas
instituições educacionais, seja inserido o estudo da história e cultura da África e dos africanos,
a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o protagonismo negro na formação da
sociedade nacional, de modo a resgatar sua contribuição na área social, econômica e política,
pertinentes à História do Brasil. A Lei citada torna obrigatória, no currículo oficial da Rede
Básica de Ensino (Fundamental e Médio), a temática História e Cultura Afro-brasileira e dá
outras providências (BRASIL, 2006).
A inserção, no calendário letivo, do dia 20 de novembro como “Dia Nacional da
Consciência

Negra”

é

outro

momento

relevante,

pois

esse

dia

marca

a

morte/desaparecimento do mais representativo líder da resistência contra a escravidão,
Zumbi, e do Quilombo de Palmares, seu maior foco de luta contra a exploração sofrida pelos
negros no Brasil (BRASIL, 2011).
A fomentação da Lei 10.639/2003 foi importante, também, na medida em que se
intensificam as reivindicações dos direitos até então invisíveis no país para as populações
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negra e indígena, bem como na necessidade de capacitar os profissionais da educação para
se efetivar a lei.
Assim, as políticas de ações afirmativas de reconhecimento e valorização da cultura e
identidade buscam combater o racismo, propõem a divulgação e produção de
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos
orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, os descendentes de africanos, os povos
indígenas, os descendentes de europeus, de asiáticos, para que interajam na construção de
uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua
identidade valorizada (BRASIL, 2004).
Diante das novas possibilidades trazidas pelas ações afirmativas, podemos afirmar
que a promoção de uma educação multicultural requer uma série de mudanças, que passa
por uma ampla reforma educacional, objetivando a criação de oportunidades que
vislumbrem o sucesso escolar para todos os alunos, independentemente de seu
agrupamento étnico/racial, já que, num mundo global, não se admitem mais políticas de
exclusão, e sim, de respeito às diferenças, à diversidade, no que tange às questões étnicas,
religiosas, de identidade de gênero, cultural, entre outros.

O Estatuto da igualdade racial: a luta pela igualdade ampliada
Fruto de um longo processo histórico de lutas pela reparação das injustiças cometidas
pelos colonizadores contra os negros que foram escravizados no continente americano, em
específico no Brasil, que perdurou por quase 400 anos, foi instituído, pela Lei nº 12.288, de 20
de Julho de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Para Santos (2010), o dia 20 de outubro de
2010 foi marcado por um acontecimento ímpar na história brasileira, mas, logo em seguida,
afirma que:
O Estatuto da Igualdade Racial, do ponto de vista histórico, nada mais é que
o terceiro artigo que faltou à Lei Imperial nº 3.353, de 1888, que “aboliu” a
escravidão no Brasil, a qual, com um pouco de criatividade e uma boa
técnica legislativa, poderia ter incluído o artigo 1º da Lei nº 12.288, de 2010,
à Lei Imperial nº 3.353, de 1888, sem provocar nenhuma incongruência. Com
essa suposta modificação a Lei da Abolição teria a seguinte redação:
Lei Imperial nº 3.353, de 1888, modificada pela Lei 12.288, de 2010
Declara extinta a escravidão no Brasil e institui o Estatuto da Igualdade
Racial. Art. 1.º: É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no
Brasil.
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Art. 2.º: Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir
à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação
e às demais formas de intolerância étnica.
Art. 3.º: Revogam-se as disposições em contrário. (SANTOS, 2010, p. 1).

No seu Art. 1º, o Estatuto está destinado a garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o
combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.
Como forma de efetivar os direitos da população negra, podemos pensar como o
Estatuto da Igualdade vai lidar com elementos fundamentais para reparar a injustiça
praticada ao longo dos séculos, período em que os anseios dessa população ficaram
encobertos pelo não reconhecimento como integrantes de uma sociedade multirracial.
Na saúde, estabelece a criação da Política Nacional de Saúde Integral da População
Negra, assim como ter representantes do movimento negro nos conselhos de controle social
da área, objetivando o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS),
visando promover, proteger e recuperar a saúde da população negra.
Na educação, vai reforçar a Lei que trata do Ensino da História Geral da África e
história da população negra, a 10.639/2003, nas escolas de ensino fundamental, de ensino
médio, sejam eles públicos e privados, assim como fomentar a formação inicial e continuada
de professores e de uma política, com objetivo de elaborar material didático específico.
Também estabelece cotas para ingresso nas Instituições de Ensino Superior, ampliando o
acesso da população negra ao ensino gratuito, que fomentem a pesquisa e pós-graduação,
com incentivos a programas voltados para temas referentes às relações étnicas, aos
quilombolas e às questões pertinentes à população negra.
No que se refere ao direito à cultura, ao esporte e ao lazer, é reconhecida a existência
de um patrimônio histórico e cultural, inerente às sociedades negras, também os clubes, além
de outras formas de manifestação no contexto coletivo da população negra, pois nela existe
uma trajetória histórica comprovada. É assegurado aos remanescentes dos quilombolas, o
direito a preservar seus usos, costumes, tradições, assim como às manifestações religiosas,
incentivando celebrar suas personalidades e datas comemorativas, ligadas à história do
samba, além de outras manifestações culturais de matriz africana, a exemplo da capoeira,
que, depois do Estatuto, torna-se um desporto de criação nacional, podendo ser ensinada,
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em instituições de cunho público e/ou privadas, por capoeiristas ou mestres tradicionais,
reconhecidos dentro das formalidades.
No que trata do direito à liberdade de consciência e de crença, garante a total
liberdade de consciência e de crença, assim como assegura o exercício dos cultos religiosos
de matriz africana, protegendo os locais de culto e liturgia, liberando a divulgação, via o
acesso aos órgãos e aos meios de comunicação.
Outro ponto que está assegurado pelo Estatuto é o acesso a terra, uma vez que
outorga aos poderes públicos o desenvolvimento de políticas públicas para o acesso da
população negra a terra e atividades de produção, possibilita, amplia e simplifica as
possibilidades de fazer financiamentos agrícolas, garante apoio no que se refere à assistência
técnica, orientação e educação profissional, além de fortalecer a logística para comercializar
os produtos, para desenvolver, de forma sustentável, os espaços dos remanescentes de
quilombos, com vistas a proteger ambientalmente as comunidades, possibilitando a
obtenção dos títulos de propriedade.
O Estatuto assegura o acesso à moradia adequada para a população negra que viva
em áreas sem condições adequadas, a exemplo de favelas, cortiços, áreas urbanas
subutilizadas, em processo de degradação ou efetivamente degradadas, garantindo-lhes
infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, assim como assistência jurídica e técnica que
lhes possibilitem reformar ou regularização fundiária quando a habitação estiver em área
urbana.
Outros pontos que estão previstos no Estatuto são os que tratam da igualdade de
oportunidades no trabalho, dos meios de comunicação, do acesso à justiça e à segurança, do
financiamento da promoção da igualdade racial. Fazendo uma análise em conjunto de todos
estes, vamos perceber que são anseios historicamente reivindicados pela população negra e,
até então, não contemplados. Na verdade, são materializados na sociedade na forma de
exclusão social, como nos indicados pelos índices de desempregados do país, que mostram
que a maioria da população negra ou está desempregada ou encontra-se na parte mais baixa
da pirâmide das ocupações profissionais, segundo dados do IBGE publicados em 2019. Na
mídia, verifica-se que é pouco representativa a participação dos profissionais negros (atores,
jornalistas) nas propagandas, na televisão ou no cinema, e, quando se fazem presentes, estão
colocados em papéis secundários, quase invisíveis ou marginalizados.

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 612-631, set./dez., 2020

631

Um breve pensar sobre o racismo no Brasil | Jeremias Pereira Pinto e Julie Lourau

Na área da justiça e da segurança pública, verifica-se que a população prisional das
penitenciárias do país tem cor, já que, em sua grande maioria, ela é composta por negros, o
que equivale dizer que, no processo de exclusão, essa população sofre até hoje a
estigmatização de que todos são marginais.
Por fim, o Estatuto da Igualdade racial foi criado para combater as desigualdades
alimentadas pelo preconceito racial, adotando medidas de promoção da igualdade em áreas
de suma importância para a população negra, como na educação, na saúde, na geração de
emprego e renda, no desenvolvimento agrário, na habitação popular, no desenvolvimento
regional, na cultura, no esporte e lazer. Ressaltamos sua importância, pois, por cascata, torna
obrigatórias ações mais efetivas de inclusão das políticas afirmativas nos programas, nos
planos plurianuais, sendo esperado um aumento nos orçamentos anuais da União, dos
Estados e municípios.
Para que seja melhor entendido o clamor dos movimentos de luta contra o racismo ao
longo de mais de um século pós abolição da escravatura, nasce o Estatuto da Igualdade
Racial, convergindo, assim, com o pensamento de Piovesan, na evidente necessidade de se
obter a igualdade entre os colocados como desiguais:
Faz-se necessário combinar a proibição da discriminação com políticas
compensatórias que acelerem a igualdade enquanto processo. Isto é, para
assegurar a igualdade não basta apenas proibir a discriminação, mediante
legislação repressiva. São essenciais as estratégias promocionais capazes de
estimular a inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos
espaços sociais. Com efeito, a igualdade e a discriminação pairam sob o
binômio inclusão-exclusão. Enquanto a igualdade pressupõe formas de
inclusão social, a discriminação implica a violenta exclusão e a intolerância à
diferença e à diversidade. O que se percebe é que a proibição da exclusão,
em si mesma, não resulta automaticamente na inclusão. Logo, não é
suficiente proibir a exclusão, quando o que se pretende é garantir a
igualdade de fato, com a efetiva inclusão social de grupos que sofreram e
sofrem um consistente padrão de violência e discriminação. (PIOVESAN,
2005, p. 40).

Ainda, para complementar, afirma que:
Neste sentido, como poderoso instrumento de inclusão social, situam-se as
ações afirmativas. Estas ações constituem medidas especiais e temporárias
que, buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o
processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por parte de
grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, as mulheres, dentre
outros grupos.
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As ações afirmativas, enquanto políticas compensatórias adotadas para
aliviar e remediar as condições resultantes de um passado discriminatório,
cumprem uma finalidade pública decisiva para o projeto democrático, que é
a de assegurar a diversidade e a pluralidade social. Constituem medidas
concretas que viabilizam o direito à igualdade, com a crença de que a
igualdade deve se moldar no respeito à diferença e à diversidade. Através
delas transita-se da igualdade formal para a igualdade material e
substantiva. (PIOVESAN, 2005, p. 40).

Assim sendo, podemos pensar como a implantação do Estatuto da Igualdade Racial
vai convergir com pontos da Constituição Federal de 1988, no Art 5º. Seguem alguns pontos
que podemos considerar, além de outros não citados, mas que se inserem e podem ser
parâmetros das discussões apresentadas:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
(BRASIL, 1988, sem paginação).

Vale ressaltar que esses são alguns pontos destacados para demonstrar como a
Constituição Federal do Brasil, estabelecendo limites no que toca aos Direitos e Garantias
fundamentais.

Considerações finais
A proposta do texto foi discutir sobre o Estatuto da Igualdade Racial no Brasil,
apresentando uma análise inicial de como o racismo se entranhou durante vários séculos nos
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meandros da sociedade no Brasil, sobretudo, nos grupos que dominavam o país. Temos por
base de sustentação duas das principais academias até então estabelecidas no país: as
escolas de Medicina e Direito. Posterior a esse processo de dominação, foi disseminada a
ideia de que havia a conivência pacífica entre os grupos étnicos aqui existentes, entendidos
como uma democracia racial. Os diversos debates e embates foram importantes na luta
contra a discriminação racial, negando a existência da convivência harmônica entre os grupos
presentes no País, jogando por terra a ideia do “paraíso racial” e derrubando, de uma vez por
todas, o mito da democracia racial.
Outo ponto destacado no texto foram os grupos que resistiram à discriminação racial,
na luta constante pela adoção de políticas de inclusão dos negros na sociedade, via a
implantação das políticas de ações afirmativas, na busca de outros olhares no que no que diz
respeito às questões raciais.
Os espaços de resistência, articulados incialmente por processos externos e,
posteriormente, internos, tendo à frente, aqui no país, o Movimento Negro e outros
expoentes da luta, são os pilares que vão manter acesa a chama da luta dos negros contra
todo tipo de opressão e sofrimento pelo qual passa a população negra no país. Assim, os
primeiros resultados da resistência serão positivos na medida em que parlamentares negros
conseguem incluir na Constituição Federal de 1988 alguns artigos de proteção, a exemplo da
promoção do bem de todos, eliminando preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação. Além disso, algumas instituições, ainda na década
de 1990/2000, instituem o sistema de cotas raciais para ingresso nas universidades públicas
estadual do Rio Janeiro e da Bahia, e também na prefeitura da capital do estado Fluminense.
Toda a movimentação ao redor da Conferência de Durban (Terceira Conferência
mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e as formas correlatas de
intolerância) é o ponto de partida para um novo olhar do Governo Federal, ainda na gestão
de Fernando Henrique Cardoso, que forma uma comissão para que políticas voltadas para a
população negra sejam articuladas e implementadas.
O tensionamento exercido pelos movimentos de resistência resulta na adoção e
implementação das políticas de ações afirmativas, direcionadas ao povo negro, aumentando
a sua visibilidade, tanto assim que, vários deles, independentemente do gênero, passam a ser
reconhecidos nacional e internacionalmente, atuando nas áreas acadêmicas de pesquisa, na
formação da opinião pública, nas artes cênicas, nos grupos teatrais, como atores televisivos
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e intelectuais, que, de uma forma mais ostensiva, os colocam em um patamar diferenciando
da sociedade, uma vez que eram vistos apenas como integrantes dos grupos marginalizados
da sociedade, ocupando sempre funções desqualificadas, com remotas ou poucas
possibilidades de atingir hierarquias superiores dentro da estrutura social. É importante
ressaltar que, diante das mudanças ocorridas no cenário do Brasil, a partir de 2016, quando
houve a retirada de um governo com viés democrático, para um governo conservador, o
caminho torna-se mais difícil para resolver as questões voltadas ao racismo.
No que trata especificamente do Estatuto da Igualdade Racial, houve uma busca em
entender como a Lei trabalha com o intuito de reparar as injustiças cometidas por quase
quatro séculos de escravidão, período que, na verdade, fez do Brasil o último país a abolir esse
sistema perverso, que colocou os negros trazidos nos porões dos navios negreiros em
condições sempre de inferioridade na sociedade brasileira, situação que, infelizmente,
perdura até os dias atuais, apesar dos avanços obtidos através das políticas de cotas raciais
nas universidades, do reconhecimento da cultura e de outros aspectos até então
desconsiderados.
Medidas reparatórias, como pudemos exemplificar através da Lei de Cotas, Lei 10.639/2003,
e principalmente da mais abrangente, o Estatuto da Igualdade Racial, são, de fato,
instrumentos jurídicos que obrigam o Governo Federal, assim como os Estados que
compõem a Federação a repensarem suas políticas públicas que, durante mais de 300 anos,
caracterizam-se pela inexistência/ausência de políticas que incluam e abarquem demandas
do povo negro. Historicamente, houve a negação da cidadania a esse grupo, mesmo em
locais como a capital do Estado da Bahia, Salvador, em que, segundo estimativas (IBGE,
2019), seus habitantes são compostos por percentuais superiores a 80% de negros.
Ainda hoje se fazem presentes na sociedade visões e posturas estigmatizantes,
dotadas de preconceitos, que tentam, e, infelizmente, conseguem diminuir a visibilidade e o
protagonismo dos negros que são integrantes da população brasileira. São inegáveis, mais
ainda, os pequenos avanços econômicos e sociais, especificamente entre os governos menos
conservadores de esquerda, entre 2003 e 2016. Mesmo nessa conjuntura democrática, a
exclusão pelo viés racial se faz presente de forma perceptível nos integrantes mais pobres do
País, já que a população negra não está incluída na pauta principal quando se elaboram as
prioridades e as diretrizes para a melhoria de vida dos habitantes do Brasil.
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Vale ressaltar, ainda, que, durante o período colonial, a Coroa Portuguesa criou Leis
para fazer valer a crença de que somos diferentes e alguns grupos, como as populações negra
e indígena, foram colocados como seres inferiores, a tal ponto de lhes impor medidas
rigorosas, argumentando que assim estaria mantendo a ordem.
Faz-se necessário suplantar as enormes distorções, base sobre a qual se formou a
sociedade brasileira. No que se refere aos grupos étnicos, essa reparação deve ser uma das
principais perspectivas, para que não se percam de vista as exclusões históricas e o peso do
preconceito racial na constituição da sociedade do Brasil contemporâneo. Resistir, combater,
desconstruir os ideais trazidos pelos colonizadores e dominantes de que eles são superiores
em função da cor de sua pele e de sua cultura tida como superior. A disseminação de que não
existe resistência e de que nos deixamos dominar facilmente foi, por vários séculos, a maneira
mais eficaz de minar e enfraquecer a luta contra este grande câncer que ainda se faz presente,
a ponto de se institucionalizar, enraizado na sociedade brasileira, difícil de ser extirpado, que
é o racismo, mas que está sendo aos poucos descontruído pela resistência.
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Resumo
O trato, a convivência com o concidadão parecem ter se
exaurido do cotidiano das cidades contemporâneas, pelo
simples fato de o pacto de convívio ter entrado em declínio, ou
praticamente ter se desajustado da proposta inicial da cidade,
uma vez que a sociabilidade com o diferente se reduz na mesma
medida em que aumenta o distanciamento do Outro. Nesse
sentido, o trabalho busca analisar as imagens de convivência
presentes na cidade de Salvador, representadas pela literatura e
pelo cinema contemporâneo, que trazem no cerne da narrativa
os espaços da cidade contemporânea e a relação dos
personagens com eles. Como forma de expressar esse
fenômeno ou até mesmo de buscar tornar os muros imaginários
mais visíveis é que as narrativas A rainha do cine Roma de
Alejandro Reis (2010), Salvador negro rancor de Fábio Mandingo
(2011), Ó pái, ó de Monique Gadenberg (2007) e Estranhos de
Paulo Alcântara (2009) representam Salvador, a partir dos seus
medos e enclaves contemporâneos. A fim de alcançar esse
resultado, este trabalho elege a mirada dos Estudos Culturais,
que investem nos diversos contextos da cidade enquanto texto,
bem como em uma ótica multidisciplinar, alicerçada nos estudos
urbanos. A pesquisa permitiu identificar, nas obras, que a
solidariedade e os afetos humanos presentes nos espaços
públicos da Cidade são diariamente sufocados por crueldade,
miséria e barreiras à ampla convivência entre os diversos
segmentos da sociedade.
Palavras-Chave: Cidade contemporânea.
Representação. Literatura. Cinema.

Convivência.

Abstract
The deal, the coexistence with the fellow citizen seems to have
been exhausted from the daily life of contemporary cities, due
to the simple fact that the cohabitation pact has gone into
decline, or practically misfits the initial proposal of the city, since
sociability with the different reduces to the same extent that the
distance from the Other increases. In this sense, the work seeks
to analyze the images of coexistence present in the city of
Salvador, represented by literature and contemporary cinema,
which bring to the heart of the narrative the spaces of the
contemporary city and the relationship of the characters with
them. As a way to express this phenomenon or even to try to
make the imaginary walls more visible, the narratives A rainha
do Cine Roma by Alejandro Reis (2010), Salvador negro rancor by
Fábio Mandingo (2011), Ó Pái, Ó by Monique Gadenberg (2007)
and Estranhos de Paulo Alcântara (2009) represent Salvador,
based on their contemporary fears and enclaves. In order to
achieve this result, this work chooses the look of Cultural
Studies, which invests in the different contexts of the city as a
text, as well as in a multidisciplinary perspective, based on urban
studies. The research made it possible to identify, in the works,
that the solidarity and human affections present in the public
spaces of the City are daily suffocated by cruelty, misery and
barriers to the wide coexistence between the different segments
of society.
Keywords: Contemporary city, Coexistence. Representation.
Literature. Movie.
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Introdução
O cenário urbano atual das cidades brasileiras é marcado por uma erupção de
contrastes socioeconômicos que emanam no seu cotidiano, percebemos, contudo, que as
diferenças e os afrontamentos entre ricos e pobres, próximos e diferentes contribuem para
que cada vez mais aumentem na cidade a intolerância, o individualismo, a violência e a
insegurança nos espaços públicos das metrópoles, tais como na capital baiana.
Ainda que possamos observar um convívio mínimo entre os grupos sociais ou uma
suposta urbanidade em Salvador, notamos que as barreiras e interdições se sobrepõem a
essas relações. O trato, a convivência com o concidadão parecem se exaurir no dia a dia da
capital baiana, pelo simples fato de o pacto de convívio ter entrado em declínio, ou
praticamente ter se desajustado da proposta inicial da cidade, uma vez que a sociabilidade
com o diferente se reduz na mesma medida em que aumenta o distanciamento do Outro.
Neste contexto, os muros e as barreiras, visíveis ou não, aparecem destacados na
paisagem atual que representa Salvador nas narrativas contemporâneas. A fim de balizar o
estudo, tecemos como objetivos: “Verificar como as narrativas selecionadas constroem a
representação urbana de Salvador na contemporaneidade, e discutir como as linguagens
literárias e cinematográficas promovem uma reflexão acerca das relações das personagens
com os espaços descritos nas obras como instituidores do imaginário social de Salvador.”
Sem perder de vista, é claro, que as imagens da cidade contemporânea colaboram para se
pensar a crise do urbano e da urbanidade.
A capital baiana, de acordo com a teoria dominante, foi fundada em 1549 e já possuía
traçado urbano original, que se reduzia a uma praça, da qual partiam ruas longitudinais e
transversais. Era fechada por duas portas: a do sul, Porta de Santa Luiza, na altura do antigo
prédio da Secretaria da Agricultura e Viação, hoje Palácio dos Esportes; e a do norte, Porta
de Santa Catarina, no começo da Rua da Misericórdia. À medida que foi crescendo, a cidade
rompeu o primeiro muro, avançou com a porta do sul até a atual área de São Bento, e a do
norte se mudou para a direção do Carmo, situando-se mais especificamente no meio da
ladeira do Pelourinho, sendo o acesso denominado de Portas do Carmo.
“Os descobridores portugueses eram homens do Renascimento, mas como
urbanistas pertenciam ainda à Idade Média.” (SMITH, 1969, p. 28). De fato, como afirma
Robert Smith, o sistema de construção da cidade, o arruamento e o local em que foi
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construída representam o tipo de cidade medieval, estruturada sob a eminência da
fortificação. A tradição de cidade alta e baixa obedecia ao padrão de construção urbana
trazido pelos colonizadores portugueses para o Novo Mundo. A edificação de capelas e fortes
também correspondeu a esse tipo de concepção portuguesa, de criar as cidades obedecendo
a princípios que regiam fortalezas e centros administrativos de poder.
De acordo com este modelo, historicamente, os muros citadinos eram peça- -chave
na concepção da cidade, tanto para marcar fronteiras, como fortificação contra os inimigos
exteriores à cidade, como para marcar poder, hierarquias sociais, status de classe nos seus
espaços internos. A segregação, desse modo, é uma das características que sempre existiu
na urbe. As regras que a organizam apenas se modificaram culturalmente e socialmente de
acordo com o tempo, ordenando as estruturas e ações em seus espaços públicos.
Se retornarmos ao século XIX, como nos lembra Kátia Mattoso (1992), a Cidade Alta
era onde se localizavam os bairros residenciais arejados por jardins e praças, onde se erguiam
muitos edifícios públicos, conventos e igrejas. Esses bairros eram divididos em cinco
paróquias (Sé, Santo Antonio Além do Carmo, Santana, São Pedro Velho e Paço), locais onde
se concentrava a população baiana, desde burgueses e nobres até artesãos, escravos,
alforriados, funcionários, enfim, toda parte da estrutura social baiana, vivendo lado a lado em
um caldeamento social intenso.
Nesse quadro social, o que predominava era a categoria social intermediária, o
burguês, representado pelos profissionais liberais e pelos comerciantes. Já a parte baixa da
cidade era o local de concentração do comércio, frequentado, em sua maioria, por pequenos
e médios comerciantes, profissionais livres, negros e negras, pobres que vivenciavam um
espaço abafado, malcheiroso e sujo, considerado por muitos viajantes, à época, como lugar
de desordem da capital baiana. Esta configuração veio a se modificar com as transformações
ocorridas na cidade, sobretudo em função do crescimento populacional e das transformações
urbanas.
Até aqui, não há novidade, haja vista que a capital baiana já nasceu imersa num
cotidiano urbano marcado por contrastes entre ricos e pobres, negros e brancos, homens e
mulheres, Cidade Alta e Cidade Baixa. Como informa Delphine Sangodeyi-Dabrowski (2003,
p. 166),
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[...] a segregação em Salvador é intrinsecamente ligada à noção de
colonização pela Europa, uma vez que, na concepção do “outro”, a diferença
toma a similaridade do que não pode ser “semelhante”, condição essencial
para integração na comunidade citadina.

Hoje, Salvador, além dessa topografia de alto e baixo, se apresenta também por meio
de centros e periferias, ou seja, muros visíveis e invisíveis que coexistem nos espaços e que
ganharam uma nova forma de representação, chamada “enclaves fortificados”. Porém,
devido ao fato de ser Salvador uma velha cidade, as pessoas mais pobres habitam, além da
periferia, as encostas próximas aos bairros resididos pelas classes média e rica. Esta
distribuição socioespacial parece dar a impressão de que, em Salvador, as classes convivem
espacialmente juntas; todavia, as barreiras, impostas pela hierarquia social, estão bem
demarcadas no seu cotidiano.
Como forma de expressar esse fenômeno ou até mesmo de buscar tornar os muros
imaginários mais visíveis é que as narrativas A rainha do cine Roma de Alejandro Reis (2010),
Salvador negro rancor de Fábio Mandingo (2011), Ó pái, ó de Monique Gadenberg (2007), e
Estranhos de Paulo Alcântara (2009) representam Salvador, a partir dos seus medos e
enclaves contemporâneos. A fim de alcançar esse resultado, este trabalho elege a mirada dos
Estudos Culturais, que investem nos diversos contextos da cidade enquanto texto, bem como
em uma ótica multidisciplinar, alicerçada nos estudos urbanos. Compondo o corpus que
delimita o alcance desta investigação, foram escolhidas algumas narrativas literárias e
cinematográficas, datadas do século XXI.
No romance de Alejandro Reyes, A rainha do Cine Roma (2010), a história transcorre
na cidade contemporânea de Salvador, ou melhor, em um corpo marcado por sinais que
remetem aos tempos pretérito e presente: desde a Salvador envelhecida, vista por meio das
marquises dos velhos casarões, das velhas igrejas, dos monumentos (que conjugam os
tempos), até a ausência dos trilhos, a multiplicação de semáforos, a verticalização das
edificações, a multiplicação dos shoppings, enfim, a pluralidade de espaços da urbe
contemporânea. O romance apresenta uma Salvador marcada por fome, miséria, violência e
intolerância para com os que estão em situação subalternizada, a cidade a partir de
personagens em condições adversas: pobres, meninos/meninas de rua, negros e negras,
ladrões, prostitutas, travestis, explorados, exploradores e toda sorte de pessoas
marginalizadas.
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Em Salvador negro rancor(2011) de Fábio Mandingo, trata-se de uma coletânea de
contos, que flagra as condições sociais e físicas da cidade de Salvador inscrito a partir da
modernização ocorrida no Pelourinho, na década de 90 do século passado. Em uma análise
crítica, o autor esboça o processo pelo qual a tez urbana foi remodelada e a condição da gente
pobre, em sua maioria negros e negras que foram expulsos do local para habitar as áreas
periféricas da cidade.
O perfil da cidade, representada no longa-metragem Ó paí, ó, dirigido por Monique
Gardenberg (2007), traz a velha cidade atrelada aos símbolos e signos da baianidade,
consagrados pelos media que representam o imaginário de Salvador. O espaço do Pelourinho
é representado a partir de suas ladeiras de pedras, ruas tortas, casarios antigos como também
pela presença de figuras exóticas: negros, mulatas sensuais, poetas, líderes religiosos,
macumbeiras, viciados em jogos, baianas de acarajés e outros tipos que caricaturam a cidade
rememorada das obras de Jorge Amado.
No filme Estranhos, de Paulo Alcântara (2009), Salvador se mostra ainda mais
perversa, a partir dos contrastes da Cidade Alta e da Cidade Baixa. A narrativa se desenvolve
ao redor do cotidiano de um cidadão que não tem carteira de trabalho e muito menos
emprego. Então, como sobreviver numa cidade que se apresenta tão desigual, diante do caos
urbano instaurado por aqueles que tentam a vida pelo meio do trabalho informal? Salvador
não se mostra nada caridosa com essas pessoas.
O que há em comum nestas obras, tornando-as adequadas para esta análise, é o fato
de localizarem a narrativa no espaço urbano contemporâneo da cidade de Salvador,
focalizando, sob diferentes perspectivas, a problemática urbana atual, e trazendo a cidade à
cena. Nesse sentido, a pesquisa permitiu identificar, nas obras, que a solidariedade e os
afetos humanos presentes nos espaços públicos da Cidade são diariamente sufocados por
crueldade, miséria e barreiras à ampla convivência entre os diversos segmentos da sociedade.

Convivência e medo
A ideia do risco perene do afrontamento e a pulsão pelo evitamento criam muros,
barreiras, dispositivos de segurança que distanciam o convívio entre os desiguais nos espaços
públicos das grandes cidades do país. Simbolicamente, como lugar da negação e da
interdição, os muros também representam uma barreira de intolerância e discriminação para
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com o diferente, seja por uma questão de classe ou por uma questão étnica, gerando enclaves
que protagonizam o aumento do preconceito e da exclusão na cidade.

Rompeu-se com a estrutura antiga para dar lugar a uma cidade espraiada,
verticalizada, de fluxos viários extensivos, segmentada por diversos usos,
múltiplas funções e conteúdos sociais distintos. Bairros pobres justapostos
a bairros de classes mais altas, ocupações informais dividindo espaço com
grandes empreendimentos imobiliários, arquitetura e urbanismo moderno
marcando a produção desse novo espaço urbano, cada vez mais segregador
e excludente dos benefícios públicos. (SOUZA, 2010, p. 80).

Desse modo, percebemos que o fenômeno de segregação parece se atualizar e
marcar a convivialidade nos espaços públicos de Salvador, acompanhado, agora, pelo
aumento da violência e do medo que imperam na cidade. É nesse sentido que Gey Espinheira
(2001) afirma que, na capital baiana, a marginalidade, a exclusão e a violência estão
diretamente relacionadas à capacidade de consumo e de capital social, sobretudo o
educacional, como também aos campos da cultura e da etnia1. O ambiente urbano estaria,
assim, direcionando a condição da violência e da intolerância nos espaços públicos citadinos,
contribuindo para o aumento da precarização do sentimento de coletividade e do desejo de
segurança.
Crescem os espaços de convívio, moradia e consumo para aqueles que podem pagar
para estar acompanhado dos iguais, dos tolerantes e dos amigáveis. É posto à venda um
suposto idílio de convivialidade e felicidade plena2. Estes são espaços homogêneos, ditados
pela lógica do condomínio, nos quais os sonhos são possíveis, as posições estão bem
definidas e a segurança é garantida, descartando, desta forma, os espaços inóspitos e
inseguros, como os antigos centros urbanos, as favelas, os subúrbios violentos e os guetos. É
o tempo dos shopping centers, dos condomínios, dos Alphavilles, que podem ser considerados
como “enclaves fortificados”, como definido por Teresa Caldeira (2000), o novo padrão de
segregação das cidades brasileiras, justificado principalmente a partir do medo do crime.

1

2

Essa relação atinge principalmente os jovens negros e pobres que residem nas periferias de Salvador. A falta
de condição urbana favorável e de acesso aos bens culturais são alguns dos fatores que contribuem para
inserção da juventude no mundo da marginalidade, em estreita conjunção com os casos de violência e mortes.
Trata-se, portanto, de uma lógica de mercado que se aproveita de um estado de insegurança e vende sonhos
de proteção máxima. Máxima, mas não absoluta, posto que as gradações de risco nesses espaços diminuem,
mas não cessam de existir.
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Vale ressaltar que esses espaços, de maneira invertida, estão associados ao estado de
exceção das periferias e favelas, já que restringem e afastam a circulação das pessoas pela
urbe. “Não se trata mais de fazer desenvolver os atrasados, mas de localizar e conter o
resíduo como pobreza estrutural globalizada.” (DUNKER, 2015, p. 68).
A cidade contemporânea parece caminhar para uma crise, para um esgotamento de
si, traduzido por muros que cada vez mais delimitam fronteiras e compõem a paisagem
urbana. Daí podemos perceber uma negação, sob a forma de mal-estar na aceitação da
diversidade: aquilo que seria inerente à própria cidade, hoje se converte em uma ameaça.
Nesta guerra de trincheiras, os muros estariam denegando a cidade ou criando territórios
outros, nos quais os diferentes não são aceitos – o que acelera significativamente a exclusão
dos pobres e marginalizados da sociedade. Muitos estudiosos chegam a pensar esse
momento segregador como o tempo das cidades partidas (VENTURA, 1994), o tempo das
cidades divididas (FANTINI, 2000), o tempo das cidadelas (PECHMAN, 2014), ou o tempo do
mal-estar da condominialização (DUNKER, 2015).
Se, no passado, os muros da cidade eram construídos para proteger os habitantes dos
perigos da natureza ou dos ataques dos diferentes – bárbaros e “selvagens”, que eram
exteriores à cidade – hoje o medo do Outro se traduz cada vez mais em paisagens muradas,
barreiras invisíveis, em enclaves que instituem Salvador. Segundo Antonio Risério (2012, p.
303), “as cidades não erguem muros em seus limites exteriores. Os muros são construídos
dentro dela. [...] Trincheira de cidadãos se precavendo contra seus concidadãos.”.
Assim, a violência, o medo do diferente, a insegurança e o aumento do individualismo
parecem colaborar para Salvador ser representada pela cultura do medo ou simplesmente
pela ótica de uma cidade murada. Essa realidade se apresenta tanto nas notícias diárias dos
jornais3, quanto na cidade retratada pelo cinema e pela literatura que apresentam a urbe
contemporânea.
A temática da violência sempre fez parte da realidade da cidade. Criminosos,
desordeiros e bandidos são figuras reconhecidas como altamente disseminadas; pequenos
furtos e roubos são assuntos fáceis nos noticiários e ruas de Salvador. Hoje, no entanto, além

3

Pesquisas realizada por uma ONG mexicana classificam Salvador como a décima quarta cidade no ranking das
mais violentas do mundo e como uma das capitais mais desiguais do país. (GLOBO, 2018, p. 1).
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dessas questões, existe a onipresença do medo e da insegurança, presentes nos espaços
públicos da cidade. Essa realidade parece implantar a cultura do medo e o evitamento do
Outro, processo que se manifesta em diversos sentimentos citadinos, como frustração,
medo, desespero e vingança. Essa situação, que se generaliza nas cidades brasileiras e se
transforma em militarização da vida urbana, estimulou o professor Marcelo Lopes Souza a
cunhar o termo “fobópole”4 para definir o contexto das cidades atuais. Segundo o autor, esse
neologismo foi criado numa tentativa de qualificar as cidades a partir da concepção do medo
e da crescente insegurança, que edificam fenômenos como o aumento de enclaves
defensivos, preventivos ou mesmo ofensivos.
Como forma de expressar esse fenômeno ou até mesmo de buscar tornar os muros
imaginários mais visíveis é que as narrativas A rainha do cine Roma, Salvador negro rancor, Ó
pái, ó, e Estranhos representam Salvador, a partir dos seus medos e enclaves
contemporâneos.
Ainda que exista a possibilidade de sonhar para aqueles que estão do outro lado do
muro, os que não comungam com uma suposta harmonia e fraternidade existentes na
comunidade supostamente “feliz” e “protegida” dos condomínios5, percebemos na narrativa
A rainha do cine Roma uma Salvador engendrada em suas barreiras, em seus muros, em seus
retalhos que, além de limitar, exclui os cidadãos do direito à cidade. Alejandro Reyes
representa quem vive desse outro lado do muro, aqueles que sobrevivem das migalhas
deixadas pela cidade, que não possuem dignidade, cidadania ou tampouco uma vida segura.
Fugir dessa realidade só é possível no sonho, no mundo da fantasia, quando as
crianças que vivem nas ruas superam as barreiras e criam sua autoimagem como de pessoas
que têm o poder de consumo, um dos componentes principais para caracterizar a vida na
urbe contemporânea. A imposição da materialidade não somente é vista através dos muros,
mas é equacionada também por elementos como roupas, carros, tecnologia, etc., que
determinam a percepção da vida social de alguns grupos, haja vista que, muitas vezes, a

4

Fobópole é a combinação de dois elementos de composição, derivados das palavras gregas phóbos, que
significa medo, e pólis, que significa “cidade” (SOUZA, 2008, p. 9).
5
O condomínio aqui é simbolicamente representado como um mundo ideal, consumido por aqueles que tem o
poder de compra.
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lógica de pertencimento perpassa pela questão do ter, do poder e do consumir. Essa tríade,
além de influenciar na dinâmica urbana, determina os códigos de segmentação da cidade.
Disse que a família dela era cheia de grana, tinha uma casa grandona,
máquina de lavar roupa e até carro. Disse mesmo que era limusine, e que ela
andava pra cima e pra baixo com o motorista, pra ficar tomando sol nas
praias todas da ilha, e vinha a Salvador de ferry fazer compras no shopping
porque sua mãe só deixava ela usar roupa de grife. [...] Eu disse que era do
Rio e que morávamos na cobertura de um prédio de vinte andares, que só
comia coisa fina todos os dias e que ia para escola de rico. (REYES, 2010, p.
15).

Esses locais protegidos passam muito longe do cotidiano de crianças que vivem nas ruas de
Salvador e enfrentam suas barreiras físicas e imaginárias, além de experienciar, de forma
latente, a intolerância e o medo das ruas. Betinho e Maria Aparecida são pessoas que
sentiram na pele esses obstáculos e são vítimas da segregação socioespacial, quando não são
vulneráveis à própria violência da cidade.
Vida de pivete, vida de meninos de rua. A gente curtia, só fazia o que nos
dava na telha e não tinha ninguém pra ficar dizendo o que podia ou não
podia fazer. Mas passávamos por muita ruindade. Sempre ligados, sempre
de olho pra ninguém fazer alguma merda com a gente, sempre com fome,
sujos, fedidos. É coisa. E de tanto o povo ficar tratando a gente como bicho,
a pessoa começa a achar que é bicho mesmo, começa a agir como bicho,
fazer qualquer besteira sem pensar em mais nada. É o cão. Mas o mais difícil
é ficar centrado, não perder a cabeça, não se meter em merda que não dá
em nada que preste. É... o diabo é esse: como fazer para não virar bicho.
(REYES, 2010, p. 71).

A lógica da indiferença constrói barreiras significativamente visíveis para Betinho e
Maria Aparecida que, na condição de crianças de rua, são tratados como os “bichos” da
cidade, como um mal que precisa ser evitado, a se manter afastado, do outro lado do muro.
As crianças sofrem as consequências da pobreza e da violência e, muitas vezes, são levadas a
se distanciar do próprio sentido da cidade e do que é viver em sociedade. A falta de dignidade,
das mínimas condições de sobrevivência, estimula o pensamento de se verem e de se
sentirem como bichos, o que limita, nesse caso, o acesso e aceitação por parte dos citadinos
e da própria cidade.
Para além da pobreza, a presença dessas pessoas está associada à violência,
considerada hoje como o grande mal que assola as cidades contemporâneas. Dunker (2015)
ressalta que os muros podem estar associados a essas demandas, seja contra a falta (defesa),
seja um significado de indiferença do Outro (recusa), uma alegoria de felicidade interna
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(oferecimento), ou simplesmente atuando como uma negação indeterminada de
reconhecimento (não é isso). Nesse sentido, a contenda do muro estaria simbolicamente
associada aos lugares de poder6, que constroem limites e impõem exclusões.
Paralelamente à condição de privilégio, existe uma vida desregrada que nos remete a
uma possível ideia de liberdade, desenvolvida pelo descumprimento de regras, ausência de
polidez e falta de cuidado para com o próximo. Percebemos um comportamento voltado
primariamente para a sobrevivência, associado aos instintos da natureza, no qual as crianças
experimentam sentidos para se proteger da floresta7 corrosiva em que se transformaram as
ruas de Salvador. O medo de ser devorado por outros dos “monstros” que habitam a cidade
aguça a visão e o sentido de autoproteção, para não ser subjugado também como bicho. Na
verdade, o medo seria a condição8 necessária para Betinho e Maria Aparecida, nesse
contexto, ainda manterem o elo com a vida:
Conseguiu pegar o último São Marcos antes da madrugada, nem cheio nem
vazio, um lugarzinho só, como se lhe esperando. Sentou inocente, na moral,
mas percebeu de imediato que a mulher ao lado protegeu a bolsa no colo,
instintivamente, com medo. [...] Como tremia, a moça, dava quase para
sentir o cheiro do seu medo, no nervosismo com que se movia na cadeira, na
respiração parada de bicho acuado, as mãos apertadas na bolsa preta de
couro. Podia lhe dominar com uma mão só, sem muita violência, e na certa
esse medo era por alguma coisa que tinha ali dentro. (MANDINGO, 2011, p.
51).

Mais uma vez a cidade parece ter se transformado numa floresta, onde o receio do
desconhecido domina o cotidiano; a impossibilidade da coexistência dos diferentes parece se
agravar e aumentar o medo na selva urbana. Na tentativa de conter esse temor, são criadas

6

7

8

O muro como lugar de poder é visto pelos grafiteiros como espaço de registro de sua arte, muitas vezes
embasada numa demanda de descontentamento com a cidade, mas em outras como inscrição de uma street
art. Para Tarcio V., grafiteiro de Salvador, o muro representa um suporte, uma vitrine, ligada ao
questionamento do excesso, da falta ou dos conformes da cidade e é justamente o muro como lugar de
comunicação, de afirmação, de poder e de comunhão, no sentido de inversão, que ele vê como local para
inscrever sua obra. (Entrevista concedida a Autora por telefone em 24 de outubro de 2018).
A floresta está associada ao estado de natureza, ao inverso da civilização. Para Marcelo Jasmin (2007), a vida
em estado de natureza estaria relacionada ao estado de igualdade, em que nenhum homem seria regido por
nenhuma instituição ou por nenhum ordenamento, todos teriam a mesma força física e seriam aptos a matar.
O medo advindo do controle espacial muitas vezes constrói fronteiras que determinam a economia da
violência. Segundo Marcelo Souza (2008), a depender do tipo de espaço e dos atores envolvidos, o exercício
da violência inclui atividades de extorsão, busca de segurança ou manutenção de certos privilégios.
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barreiras invisíveis, como visto no trecho acima, onde a possibilidade do inesperado já não
existe, ações que parecem ser cada vez mais frequentes na cidade.
O último ônibus em direção à periferia de Salvador, uma mulher desacompanhada, a
chegada de um corpo masculino e o cruzamento de olhares: tensão máxima determina de
imediato uma barreira invisível, que, além de construir o obstáculo do espaço, institui uma
sensação de violência e medo. Pressupondo esses indicadores, percebemos as ações que,
simbolicamente, estão determinadas para os corpos em atuação nos espaços urbanos, no
período da noite9. No transporte público, não é a indiferença que cria barreiras, mas a
proximidade na qual os corpos estão dispostos que instaura os muros, obedecendo a uma
gramática destinada às pessoas no espaço.
Ao corpo feminino desacompanhado estão destinadas as modulações da violência
urbana pré-determinada para as mulheres – um ser frágil, sem grandes resistências, descrito
na narrativa como fácil de ser cooptado. O corpo masculino, também desacompanhado, atua
como suspeito, como o detentor da força e aquele que impõe o medo. Em se tratando de
Salvador, não seria difícil perceber que o corpo masculino em questão é um corpo negro .
Fabio Mandingo, neste ponto da narrativa, além de narrar a volta para casa dos trabalhadores
à noite, desloca o olhar para os sujeitos vistos como vítimas, na situação de insegurança que
permeia Salvador. Todos estão em relação de vulnerabilidade perante o olhar suspeito da
cidade, ou melhor, sob a ameaça da vasta sombra de receio e desconfiança que se tornou a
própria cidade. Na concepção do capitalismo avançado, as paredes físicas se tornaram, mais
do que fronteiras que riscam a cidade no intuito de estabelecer a separação dos corpos, a
enunciação das demandas do poder econômico. Afora a necessidade de mercado, este poder
tem que garantir o acesso dos consumidores aos mercados, lojas, shoppings, bares, a todo o
mundo do consumo.
Garantir segurança é um dos principais pontos que regem a lei de mercado em
Salvador. O mercado da segurança privada aumentou significativamente nas cidades,
legitimando o enclausuramento de determinados grupos sociais e a falência do espaço como

9

Durante muito tempo, os textos clássicos consagraram a noite como o mal a ser evitado, como o período das
trevas, das sombras, das almas que vagam. Não é por coincidência que o início da iluminação pública nas
cidades está associado à chegada da segurança que afugenta o mal. É provável que o temor da noite ainda
perdure por muito tempo, uma vez que a insegurança nos espaços públicos aumenta as agressões noturnas,
como afirma Jean Delumeau (2007).
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local de convivência entre os diferentes. Uma vez que o próprio Estado falha na oferta de
segurança, consequentemente, percebemos o aumento de segurança privada, de guaritas,
de alarmes, de aparatos que garantam o bem-estar e o consumo dos concidadãos.
Por outro lado, observamos também que a ausência do Estado, permitindo a
ampliação da violência nas ruas, deslegitima sua própria atuação na vida daqueles que podem
pagar por segurança. Interessante perceber que, a partir desses enclaves, a cidade regride,
ao ser pensada por meio de separações e controle de fronteiras. Esta configuração parece
trazer uma nova forma de pacto social e organização dos espaços, sugerindo, de modo
bastante simplista, que a ordem (o bem) estaria voltada para aqueles que têm capital e estão
protegidos por muros, ao passo que a desordem, a criminalização (o mal), se destinaria às
categorias destituídas de tal poder.
No filme Ó paí, ó, de Monique Gardenberg (2007), Salvador é narrada por
diversificados muros visíveis/invisíveis, que representam a segregação na cidade
contemporânea. Um desses muros, que interessa discutir aqui, é gerado por enclaves
fortificados, que desafiam a cidade e provocam a criminalidade. A contratação de segurança
para garantir a presença de clientes e turistas na loja de seu Gerônimo é uma dessas barreiras
que enclausuram a cidade em alguns fortes, como os de consumo, o que tragicamente
resultará em morte. Vale ressaltar que as desigualdades sempre estiveram presentes nas ruas
do Pelourinho10; a novidade emblemática representada no longa se refere à ideia de exclusão
social, combinada com atos de violência e militarização do cotidiano da cidade.
No antiquário de Seu Gerônimo só são bem-vindos aqueles cidadãos que têm
condições mínimas de compra; aos outros, não interessa estar no espaço da loja, construída
principalmente para atender a um público especializado. Essa forma de delimitação já
demarca a ideia de condominização que caracteriza a cidade: para fazer parte do espaço, é
necessária uma espécie de autorização, que, no caso da cena narrada, é dada pelo poder de
compra, pelo dinheiro.

10

Tanto a literatura quanto o cinema produzidos no século XX protagonizaram, em suas narrativas, as
desigualdades presentes nessa parte da cidade. O Pelourinho, em muitas obras urbanas de Jorge Amado, é
narrado como palco da convivência de meninos de rua, prostitutas, capoeiristas, trabalhadores, comerciantes,
etc. – ou seja, como palco síntese da cidade da Bahia do período. No cinema, além das muitas adaptações das
obras de Amado, como exemplo da temática temos também O pagador de Promessa (1962), dirigido por
Anselmo Duarte.
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A presença da segurança interna parece já anunciar esse desejo do proprietário,
porém, como se trata de um comércio localizado na Ladeira do Pelourinho, o policiamento
vigente, oferecido pelo Estado (FIGURA 1, p. 644; FIGURA 2, p. 644), como demonstra
Gardenberg, não é suficiente para garantir o acesso de turistas e clientes ao espaço da loja.

Figura 1 – Comércio localizado na Ladeira do Pelourinho,

Fonte: Ó PAÍ, Ó. Direção: Monique Gardenberg.

Figura 2– Comércio localizado na Ladeira do Pelourinho,

Fonte: Ó PAÍ, Ó. Direção: Monique Gardenberg.

As imagens acima (FIGURA 1, p. 644; FIGURA 2, p. 644) representam o
desdobramento das ações de meninos de rua, que vivem de traquinagem e pequenos furtos
nas ladeiras do Pelourinho; a interceptação de um casal de turistas no espaço externo ao
comércio de Seu Jerônimo é um exemplo disso. Para conter as ameaças dessa ordem social
que ganha corpo nos espaços públicos e garantir o lucro em suas vendas, o proprietário do
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estabelecimento recorre à contratação de segurança particular para “limpar a área”11, ou seja,
banir das ruas e ladeiras do Pelourinho crianças pobres que vivem a importunar a ordem do
local. Curiosamente, na cena em questão, a pessoa contratada para servir de segurança da
loja é o próprio policial que trabalha salvaguardando as ruas e ladeiras do Pelô. Essa situação,
de início, já se torna um problema, tanto para aqueles que podem pagar por segurança,
quanto para os cidadãos, que são cotidianamente vítimas da violência e do descaso da
segurança pública oferecida em Salvador.
Se pensarmos, como afirma Teresa Caldeiras (2000, p. 10), que “[...] [a] privatização
da segurança desafia o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado [...]”, não é
desarrazoado supor que a problemática do risco atinge a todos, uma vez que o estado de
insegurança, a omissão do Estado e o olhar direcionado do policial reproduzem um
desregramento, uma previsibilidade que condiciona uma relação tênue com a violência. Na
verdade, a proteção e a reação dessas atividades só aumentam o medo, os espaços hostis e
a falta de convivialidade na cidade, fatores que se vão adicionando às demandas para
construção de muros.
Esse modelo se estende por Salvador e se torna mais latente nos bairros considerados
nobres, onde a predominância dos condomínios constrói a paisagem local, imperando
espaços homogêneos, lugares bem definidos em que cada pessoa tem

os papéis

estabelecidos no usos dos espaços, ou seja, aquelas pessoas que não podem pagar por eles
têm o seu uso interditado. É evidente, que se trata de uma convivência idealizada e pautada
na convivência entre iguais, restando ao diferente barreiras e muros sociais que delimitam e
esvaziam a convivência nesses espaços. Assim, no condomínio vive-se “o antigo ideário de
modernização como planejamento e modernização como planejamento e antecipação, mas
abdicando, então de sua universalidade” (DUNKER, 2015, p. 53). Essa realidade, contribui
para percebermos que, cada vez mais, a convivência com a cidade, a sociabilidade nos

11

A expressão “limpar a área”, usada pelo personagem Seu Jerônimo, converge com a visão de uma política
higienista que ocorreu em Salvador no século XIX, quando era preciso controlar as condições de saúde dos
habitantes da cidade, fenômeno sanitário que se ligava estreitamente a condições sociais da existência à
época. Em outras palavras, existia uma ideia de vigilância do Estado com relação às formas de moradia, a fim
de evitar doenças e epidemias: era preciso higienizar e embelezar a cidade com ares puros e modernos. Hoje
esta ideia está atrelada à necessidade dos governantes de afastar dos grandes centros de turismo os pobres
e pedintes, com o intuito ainda de embelezar e atrair turistas.
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espaços públicos vai se esvaindo e cria-se a cultura do medo de conviver com o diferente,
aumentando a segregação socioespacial.
A experiência do medo amplia os enclaves fortificados, demonstrando uma queda
significativa dos espaços de convivência e tolerância com o diferente. Com o argumento de
que é preciso se proteger do crime, os moradores desses bairros adotam técnicas de
segurança cada vez mais sofisticadas: condomínios fechados, conjunto de escritórios,
shopping centers, cercas elétricas, tudo mantido no intuito de barrar, identificar e controlar os
diferentes que, por acaso, queiram circular por esses espaços. Essa realidade acaba
construindo bairros de difícil acesso, totalmente fortificados e consolidados em seus muros.
Ressalte-se que todo este aparato de proteção não é garantia absoluta de segurança, muito
menos de afastamento da presença da violência da cidade.
Em Estranhos (2009), filme de Paulo Alcântara (FIGURA 3, p. 646; FIGURA 4, p. 647;
FIGURA 5, p. 647), a capital baiana é representada a partir dessa perspectiva de cidadela
fortificada por muros, na qual a segregação e o processo de ostensiva separação social se
cristalizam, mas não afastam a violência.

Figura 3 – Cidadela fortificada por muros

Fonte: ESTRANHOS. Direção: Paulo Alcântara.
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Figura 4 – Cidadela fortificada por muros

Fonte: ESTRANHOS. Direção: Paulo Alcântara.

Figura 5 – Cidadela fortificada por muros

Fonte: ESTRANHOS. Direção: Paulo Alcântara.

Dois amigos, Geraldão e Tonho, que vivem de pequenos furtos pela cidade, resolvem
investir mais alto no mundo do crime, acreditando que é preciso ultrapassar determinadas
barreiras da cidade para terem um lucro maior com os furtos. Como costumam perambular
pelo centro da cidade e pelo subúrbio de Salvador, a investida nos bairros nobres e a falta de
conhecimento das barreiras locais acabam por atrapalhar os avanços da tão planejada noite.
Violência para nós, espectadores, brutalidade maior para os moradores da mansão escolhida
pelos assaltantes, como demonstra as Figuras 4 (p. 647 ), e 5 (p. 647).
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Embora visualizemos uma bela casa, iluminada com luzes de Natal, e um grande
jardim sem muros, percebemos tratar-se de um local residido por uma elite econômica que
paga para desfrutar de uma suposta sensação de segurança e liberdade. A falta da
materialidade de muros e de um vigia facilita a ação dos personagens e parece deixá-los mais
livres e seguros para executar o roubo, mas, antes mesmo de chegarem à referida casa, os
personagens são abordados por uma viatura da polícia, que patrulha as ruas do condomínio
de casas. Há a sugestão da existência de liberdade na convivência com os semelhantes,
porém o distanciamento da casa para a rua é o que demarca a distância entre o convívio
coletivo e o convívio privativo.
Uma das formas de manter a segurança da casa, além dessa estratégia, é a instalação
de um alarme interno para proteção. Esta barreira, num primeiro momento invisível aos olhos
invasores, surpreende os atrapalhados assaltantes, levando a noite a um fim trágico, com a
morte da jovem moradora. A combinação dessas fortificações que riscam o espaço da cidade,
deflagrando cada vez mais a fragmentação do espaço público, como visto aqui, traz o
acréscimo de significativas e, por vezes, funestas consequências, dando seu quinhão de
contribuição para a falência das relações de convivência na cidade e para o aumento do medo
e da violência em Salvador.

Considerações finais
De acordo com o exposto acima podemos observar que tanto a literatura quanto o
cinema produzidos atualmente sobre Salvador traz para o cerne da narrativa a emergência
de discutir a problemática urbana das grandes cidades. O medo, a violência, a indiferença
com o Outros da cidade são nuances da cidade contemporânea que constroem as
textualidades que representam a capital baiana. Mais especificamente, a experiência urbana
vivenciada pelos sujeitos das margens: a vida da ralé que se desdobram nas narrativas atuais.
O cenário urbano narrado é apresentado como a possibilidade das incertezas, das
faltas e, evidentemente, do sentido único da cidade. A cidade-solidão, a cidade-partida e a
cidade-ameaçada podem ser detectadas nas diversas paisagens impressas sobre a capital
baiana, na medida em que traduzem em imagens a forma de conduzir Salvador e suas
complexidades. É recorrente uma territorialidade que expressa as imagens de espaços hostis
e a falta de convivialidade na cidade, fatores que se vão adicionando às demandas para
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construção de muros. Estas barreiras riscam o espaço da cidade, deflagrando cada vez mais
a fragmentação do espaço público, como visto aqui, trazem o acréscimo de significativas e,
por vezes, funestas consequências, dando seu quinhão de contribuição para a falência das
relações de convivência na cidade e para o aumento do medo e da violência em Salvador.
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Resumo
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O artigo tem por objetivo analisar as transformações em
ocorridas em localidades surgidas de lutas por moradia em dois
países. A partir de dados coletados no Brasil (no bairro Monte
Cristo, em Florianópolis) e em Lisboa (na Cova da Moura, na área
metropolitana de Lisboa), pretende-se identificar elementos
que permitam a compreensão das transformações por que
passaram as práticas associativas nessas localidades. Tendo
como base a observação etnográfica e entrevistas com
lideranças, a análise das duas localidades permitiu identificar
alguns traços comuns, os quais são de fundamental importância
para a elucidação do processo de reconfiguração territorial pelo
qual passa a população dessas áreas no período decorrido entre
a conquista da moradia e a consolidação de uma nova forma de
produzir as suas condições de existência no bairro. De um lado,
as mudanças nas práticas associativas, e de outro, a
permanência da participação das mulheres nesses movimentos
que envolvem a moradia.
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Abstract
This paper aims to analyze the changes that have occurred in
localities arising from struggles for housing in two countries.
Based on data collected in Brazil (in the Monte Cristo
neighborhood, in Florianópolis) and in Lisbon (in Cova da Moura,
in the metropolitan area of Lisbon), it is intended to identify
elements that allow the understanding of the transformations
that the associative practices have undergone in these places.
Based on ethnographic observation and interviews, the analysis
of the two locations allowed the identification of some common
features, which have fundamental importance for the
elucidation of the territorial reconfiguration process that the
population of these areas goes through in the period between
the conquest of housing and the consolidation of a new way of
producing its conditions of existence in the neighborhood. On
the one hand, changes in associative practices, and on the other,
the continued participation of women in these movements that
involve housing.
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Introdução
É comum localidades surgidas de lutas por moradia, cujos processos conflitivos
exigiram forte organização coletiva dos moradores, trazerem como legado a intensa
presença de suas práticas associativas no cotidiano do bairro. É o que apontam dados
coletados no Brasil (no bairro Monte Cristo, em Florianópolis) e em Portugal1 (na Cova da
Moura, na área metropolitana de Lisboa). Nas duas localidades de periferia foi possível
identificar traços comuns em suas histórias, que permitem elucidar a dinâmica de
reconfiguração territorial que se processou no período entre o surgimento das localidades
(com as lutas pela conquista da moradia) e a consolidação do bairro. De um lado, uma
significativa mudança nas formas de organização dos moradores (que pode ser descrito como
um processo de desmobilização) acompanhado de uma tendência à privatização do
cotidiano; de outro lado, relacionado também à dimensão público-privado, a participação das
mulheres nesses movimentos que envolvem a moradia.
O fato de os bairros aqui analisados apresentarem características comuns não
encobre a necessidade de reconhecer que se trata de duas realidades bastante distintas,
envolvendo populações com diferentes culturas políticas, em países cujas histórias e
tradições associativas guardam suas especificidades. Isso não impede, no entanto, que se
tente estabelecer aproximações entre elas: pretendo aqui apontar a existência de alguns
traços comuns às práticas, aos atores e às organizações cujas similaridades podem ser
atribuídas a uma história comum de lutas em torno da questão da moradia. Tais
aproximações podem ser o ponto de partida para a constituição de uma agenda investigativa
que permita contrastar as particularidades de cada contexto específico, considerando as
diferentes histórias e respectivas escalas. Não se trata, portanto, de igualar os dois contextos,
pois há a clara consciência dos limites das conclusões desse trabalho, que se movimenta
ainda num terreno marcado pela provisoriedade de suas hipóteses.

1

Os dados que sustentam esse artigo foram coletados através de observações etnográficas e entrevistas. No
Brasil, na investigação de doutorado de Francisco Canella (2011) e no projeto de pesquisa Reconfigurações da
segregação urbana: trabalho, moradia e pobreza na Grande Florianópolis (2017). Os dados referentes à
realidade de Portugal, tomam por base as investigações desenvolvidas por Francisco Cuberos-Gallardo
(2015), e complementados comas observações realizadas durante e estágio de pós-doutoramento.
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As práticas associativas: suas histórias e o que mudou após a conquista da moradia
O exame atento da história das mudanças que se processaram nas formas de
organização e mobilização dessas duas localidades, tanto no caso brasileiro como no caso
português, permite vislumbrar significados que se situam além da classificação simplista de
desmobilização ou de perda de capacidade reivindicativa. Ao mesmo tempo, evidencia o
papel das mulheres nessa dinâmica participativa, e sua importância no que se refere às
mudanças nas cidades contemporâneas.

A Cova da Moura
A área em que se formou o bairro do Alto da Cova da Moura começou a ser habitada
a partir dos anos 1970, período de expansão da área metropolitana de Lisboa. Um processo
de crescimento acelerado fez surgir, de acordo com Luís Filipe Mendes (2008), um território
densamente povoado e urbanisticamente desqualificado. O município de Amadora, onde se
localiza o bairro, cresceu inicialmente com a vinda de migrantes do Alentejo e,
posteriormente, com o processo de descolonização da África, assistiu à chegada de levas de
portugueses retornados, angolanos, guineenses, moçambicanos e, principalmente, com
cabo-verdianos.
Essa área vazia e subutilizada, localizada numa colina, onde se instalou tal população
migrante (60% de origem africana), situava-se próxima a uma área industrial, a qual
demandava mão-de-obra barata e masculina. Muito perto da Cova da Moura, ao pé da Colina,
uma estação ferroviária (parte da linha Lisboa – Sintra) possibilitava o acesso aos mercados
da cidade, favorecendo trabalho das mulheres cabo-verdianas, que participavam da renda
familiar com a venda de peixes nas ruas (CANELLA e GALLARDO, 2017, p. 136).
Sua população atual é de aproximadamente 6000 habitantes, numa área de colina
distribuída em torno de 16,3 hectares. Tem sido alvo de vários projetos de intervenção
urbanística, os quais não chegaram a alterar o seu traçado original , como observa Francisco
Cuberos (2014, p. 8).
Nas lutas pelo bairro, a participação feminina foi notável: organizavam
manifestações, encaminhavam abaixo-assinados para obtenção de água, luz e esgoto.
Estiveram presentes na construção física do bairro. Inicialmente, na construção das casas (as
“barracas”), no processo de autoconstrução conhecido como djunta-mon (o equivalente ao
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nosso mutirão). Embora tenham tido um papel subordinado aos homens, pois eram eles que
atuavam como mestres de obras, reproduzindo uma hierarquia de gênero. Ficava reservado
a elas o papel de força de trabalho adicional (CANELLA; CUBEROS, 2017, p.136). No entanto,
cabe observar que essa condição de subordinação acaba passando por mudanças, a partir da
própria reação das mulheres, como destacado em outro artigo:
A pressão dessas mulheres imigrantes logo se tornaria evidente, ao conseguir que o
processo de urbanização da área respondesse às suas necessidades e interesses.
Não é por acaso que, em paralelo à instalação das barracas e à delimitação dos lotes,
os primeiros sinais de auto-organização entre vizinhos apontam frequentemente
para esses objetivos intimamente ligados à população feminina do bairro.
(CANELLA; CUBEROS, 2017, p.136-137).

Em torno de questões como a água e o esgoto, os direitos das empregadas
domésticas e a organização de uma pequena biblioteca, no início dos anos 1980 foi fundada
a Associação Moinho da Juventude, que consistia numa Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS).
Tais iniciativas atendiam às demandas das mulheres. A biblioteca, por exemplo, não
se resumia a um local de leitura, sendo também um espaço onde as mães podiam deixar seus
filhos, liberando-as para o mercado de trabalho.
Na década de 1990 o bairro sofria com uma situação de crise: o desemprego no setor
industrial e a não criação de outras oportunidades, o aumento do consumo e venda de drogas
no bairro, os serviços públicos e os equipamentos precários prejudicavam a imagem do
bairro, estigmatizado como área de pobreza e insegurança. Em reação a essa situação, jogou
importante papel a Associação Moinho da Juventude, contando forte participação. A
presença de uma imigrante belga, com experiência política e com formação acadêmica, e de
seu marido, militante político vindo da Ilha da Madeira, foram fundamentais na criação dessa
associação. A capacidade de articulação política do jovem casal, seus contatos com militantes
de outros países, possibilitou a constituição de uma rede de apoio para obtenção de recursos
para os projetos desejados para a Cova da Moura.
No 1989 que conseguimos o primeiro acordo com a Segurança Social para conseguir
mais dinheiro. Para a construção da primeira sede, tivemos o apoio de voluntários
da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, para construir a sede. [...] É uma organização
que são os Companheiros Construtores, que existe assim em vários países, e que
vão a ajudar durante as férias: eles são os que pagam a sua viagem, e pois nós temos
que dar de comer e dormida. E pois eles trabalham. [...] Fizemos também, em
conjunto com a Trienal de Arquitetura, há três anos, houve um concurso sobre o
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bairro, para os arquitetos verem como é que é o bairro (Depoimento de Adele a
Gallardo, 2013ele, In: CANELLA; GALLARDO, 2017, p. 140)

Por meio da Associação, foram firmados acordos de cooperação com a Segurança
Social, o que permitiu a criação de creche, bem como de outros projetos sociais (com jovens,
com idosos). As principais contratações para atuação nesses espaços que eram criados na
Cova da Moura eram de mulheres. Assim, ao mesmo tempo que liberavam as mulheres para
a procura de trabalho remunerado, também proporcionavam emprego no próprio bairro.
Assim, pode-se afirmar que a Cova da Moura escreveu (e ainda escreve) a sua história
com o forte protagonismo das mulheres. Elas prosseguem à frente da lutas por melhoria do
bairro, em campanhas de conscientização contra as drogas, na atuação nos projetos sociais
e nas manifestações culturais. Sobre a área da cultura, é notável o envolvimento das
mulheres nos grupos de dança e na organização do Kola San Jon, uma festa local que
acontece anualmente, onde grupos com trajes típicos realizam uma procissão acompanhada
de música e danças típicas. O reconhecimento do Kola San Jon como patrimônio imaterial
português (ocorrido em 2014) foi um importante marco na reversão da imagem
estigmatizadora do bairro.

O Monte Cristo
O bairro Monte Cristo atualmente aglutina cerca de 30 mil moradores, os quais se
distribuem em 9 comunidades (é o termo empregado pelos moradores para se
autodesignarem), cada qual com sua associação de moradores. Seu surgimento como bairro
remonta aos anos 1980, quando passou a ser mais densamente povoado. Até então, essa área
localizada junto à via expressa que liga a Br-101 às pontes de acesso à parte insular de
Florianópolis, era conhecida como Pasto do Gado. Como próprio nome indica, a área que
servia como pastagem de gado era formada por terrenos privados e que pertenciam à
COHAB, destinadas à moradia social.
Foi nessa década que passou a receber uma população migrante, na maioria
provenientes da região Serrana (Lages e arredores) e do Oeste catarinense. A ocupação
ocorreu em parte de forma espontânea, não organizada, mas também por meio de
ocupações organizadas, cujas mobilizações eram promovidas pelo Centro de Apoio e
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Promoção do Migrante (CAPROM2). As primeiras ocupações aconteceram em 1990 (a Novo
Horizonte e a Nova Esperança), e deram início a um intenso processo de organização dos
moradores de todo o bairro (que então passava a se denominar Monte Cristo) na luta por
equipamentos e serviços urbanos, pelo não despejo e pela regularização da moradia.
Esses movimentos foram bem sucedidos, construindo uma imagem de movimentos
vitoriosos, consolidando conquistas para uma população historicamente excluída na cidade.
Ao mesmo tempo, suas denúncias evidenciavam que a imagem de cidade que as elites locais
procuravam construir sobre Florianópolis (expressa nos slogans “Ilha da Magia”, “capital
turística do Mercosul”) se distanciava bastante de uma realidade que em muito se
aproximava dos problemas de outras metrópoles.
Essas lutas tiveram como resultado um forte sentimento de pertencimento coletivo.
A noção de comunidade (e é esse o termo pelo qual os moradores se auto denominam)
adquiria o significado de “um conjunto articulado de pessoas, que discutiam e trabalhavam
unidas na organização dos moradores” (CANELLA, 1992, p. 94).
Nos anos seguintes à conquista da moradia assistiu-se a um esvaziamento dos
espaços coletivos de organização e de sociabilidade e, com eles do forte sentimento e união
coletiva que tanto caracterizou o bairro em seus momentos de formação. No caso da Nova
Esperança, a associação de moradores estava pouco ativa, nada representativa, e os
momentos festivos e os espaços de lazer coletivo não mais existiam:
A rica dinâmica de sociabilidades, marcada por um claro componente político e
utópico (como o emprego do termo comunidade expressava), não era mais ali
encontrada no momento em que retomei contato com os moradores no final da
década passada (anos 1990). Ao contrário, as sociabilidades estavam então
marcadas pela desarticulação coletiva e pela privatização do cotidiano (CANELLA,
2011, p. 108).

Nas representações de muitos entrevistados, era estabelecido o contraste entre um
presente de “privatização das relações” e um passado pleno de “articulações coletivas e
projetos de transformação”. Os relatos dos moradores e moradoras referiam-se ao medo, à
violência e à criminalidade, distanciando-se daquelas narrativas que ressaltavam o ideal

2

O Centro de Apoio e Promoção do Migrante foi fundado por religiosos da Igreja Católica em 1985, tendo como
objetivo atender os atingidos pelas enchentes no Vale do Itajaí que haviam migrado para a capital e a
população de rua que já vivia nas ruas da área central da cidade.
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comunitário, disseminando uma autoimagem negativa entre as antigas lideranças e entre os
moradores em geral. Para uma das mulheres que liderou as ações de ocupação de terreno
que resultaram na Nova Esperança, a própria conquista da casa já fez com que muitos
moradores abandonassem as vivências coletivas:
Ninguém chateou de sair lá da Coloninha. Morar sem água, sem luz, sem banheiro,
sem nada, aqui era bem melhor. Mas muita gente disse: ‘Lá na Coloninha nós
éramos mais unido’, e eu também gostava mais da Coloninha. Quando veio pra cá,
muita gente começou a pensar muito em si. Aí teve muita divisão, todo mundo... lá
em cima não parecia, assim, que você gostava do que era dos outros. Eu pra mim,
eu achava que lá em cima todo mundo era igual, sabe? Mas depois que vim pra cá,
não... muita divisão, é aquele que mais pode, que pode mais chora menos... é cada
um por si e Deus por todos. Eu não sei se lá o pessoal era mais unido porque queria
terra. O nosso projeto era ter a terra, né? (Depoimento de Janete, 2009, in:
CANELLA; GALLARDO, 2017, p.143).

No entanto, deve ser observado que novas formas associativas tomavam lugar nessas
localidades do bairro Monte Cristo, mesmo que convivendo com o sentimento de uma perda
do passado de lutas, de um saudosismo com relação aos tempos marcados pela união
coletiva: a forte presença de organizações não-governamentais, em parceria com a
Universidade do Estado de Santa Catarina. Na Nova Esperança foram desenvolvidos projetos
voltados para a geração de renda (envolvendo principalmente as mulheres), esporte e lazer e
formação para o trabalho (voltados para a juventude), e cultura (grupo folclórico de boi-demamão, envolvendo toda a comunidade). Esses projetos partiram de uma antiga assessora
do CAPROM que, tornando-se universitária, tomou a iniciativa de construir uma ampla rede
de organizações sociais atuando em parceria no atendimento do conjunto de demandas
acima citado.
Na comunidade Chico Mendes foi criada a Casa Chico Mendes, uma organização nãogovernamental que atua com a juventude local e que busca que articular os diferentes atores
do bairro (organizações não-governamentais, associações de moradores, trabalhadores
órgãos públicos que atuam diretamente com os moradores, como as creches, escolas e posto
de saúde, entre outros), tornou-se bastante atuante, convertendo-se em referência na
comunidade.
É importante destacar que nesse contexto, as práticas associativas no bairro
deslocaram-se das associações de moradores (com suas subdivisões em comissões temáticas
- cultura, infraestrutura, educação, saúde) para os projetos
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A crítica normalmente feita a esses projetos é que eles acabam substituindo o
protagonismo das formas organizativas do período de lutas por moradia (cujo caráter era
evidentemente mais político e reivindicativo, de confrontação como poder público. Tal
mudança pode ser associada a um novo lugar político destinado às localidades pobres (ou às
“comunidades”). Nas palavras de Joanildo Burity, trata-se de “políticas sociais focalizadas,
compensatórias, cheias de condicionalidades e focadas no indivíduo e na família” (BURITY,
2006, p. 43). Uma concepção minimalista de Estado “empurrou” para a sociedade civil as
responsabilidades sociais que antes eram obrigação do Estado. “Nessa concepção, os
cidadãos devem fazer-se por seus próprios esforços particulares e a cidadania é cada vez mais
equiparada à integração individual no mercado” (ALVAREZ; DAGNINO; ESCOBAR, 2000,
p.16). É em tal contexto que entraram em cena os projetos elaborados e executados por
atores que não os estatais, identificado sob o rótulo genérico de organizações nãogovernamentais Reconfigurando a vida cotidiana das famílias que vivem nas periferias, essa
multiplicidade de projetos ingressou com força nas últimas décadas nessas áreas, fazendo
com que o termo “projeto” fosse perfeitamente incorporado ao vocabulário nativo da
população.
A percepção crítica desse processo não elimina o fato de que tais iniciativas, nos casos
aqui analisados, não partiram de agentes externos às localidades, ou de atores paraestatais,
protagonistas de políticas voltadas para parcerias com o chamado terceiro setor, mas
resultou da ação dos próprios moradores, que buscaram articulações com órgãos públicos
organizações do terceiro setor, universidades e agentes estatais (CANELLA, 2011, p. 247).
Tanto na Cova da Moura como no Monte Cristo, antigas militantes da luta por moradia foram
as protagonistas, agregando em torno de sua liderança um significativo grupo de mulheres.
Assim, essas mudanças nas práticas associativas não podem ser dissociadas de outro traço
significativo na dinâmica das localidades de periferia urbanas, que é a participação das
mulheres.

A participação das mulheres
Nas duas realidades (Brasil e Portugal) a participação das mulheres não se resumiu aos
períodos mais conflitivos de suas histórias (que correspondem ao surgimento das respectivas
localidades); ao contrário, prosseguiu ao longo de suas histórias. Em Florianópolis, muitos
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visitantes caracterizavam a Nova Esperança como uma “comunidade de mulheres”. As
mulheres se fizeram ativas tanto na organização da ocupação e no enfrentamento com as
autoridades como em reuniões de negociação, nos mutirões para construção das casas, na
organização de eventos comunitários e nas organizações comunitárias.
No caso brasileiro, essas mobilizações aconteceram numa conjuntura nacional de
ascensão de movimentos reivindicativos. A participação das mulheres se tornou mais
evidente com os movimentos sociais que emergiram nos anos 1980, no contexto da
redemocratização, no qual a sociedade brasileira assistiu à “entrada em cena de novos
personagens” – para utilizar a expressão consagrada por Eder Sader (1988). Um conjunto
bastante diversificado de atores políticos colocavam-se em movimento trazendo uma
agenda de reivindicações que, para além de suas especificidades (relacionadas a temas como
o acesso à terra e à moradia, as desigualdades étnico-raciais, o meio ambiente, os direitos
humanos, a igualdade de gênero), lutavam para “redefinir o próprio sentido de noções
convencionais de cidadania, representação política e participação”, como colocam Alvarez,
Dagnino e Escobar (2000, p. 16).
Eder Sader demonstrou em seu estudo como os clubes de mães, articulados por
agentes pastorais da Igreja Católica, foram fundamentais na constituição das novas formas
de organização, abrindo um espaço social para a mobilização coletiva, protegidos da
repressão política, pois atuavam em espaços cotidianos, tidos como “não -políticos” (SADER,
1988, p. 199-225). Com isso, redimensionavam a relação entre o cotidiano e a política. Com
isso criava-se no movimento popular, termo que definia ao conjunto de atores que vinham
das periferias, e cujo ativismo tinha como base o local de moradia, fundamental para essa
conjuntura de luta por direitos do período da redemocratização. Assim, ao analisarmos o
engajamento das mulheres nos movimentos de luta por moradia deve-se considerar a
existência de uma experiência histórica que se desenvolvia ainda durante o período militar.
O movimento contra a carestia, de meados dos anos 1970, mobilizou principalmente donas
de casa de bairros populares das cidades brasileiras.
Estudos como o de Roberta Neuhold (2009, p. 78-79), em São Paulo, e de Macedo
Filho e Regino (2010), em Salvador, confirmam que as mulheres sempre foram maioria nos
movimentos sem-teto e de moradia. Nesse sentido, a literatura sobre gênero e movimentos
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sociais urbanos3 ressalta o significado de proteção social que é incorporado à figura da casa.
Em texto clássico, Elisabete Bilac, relacionava esse fenômeno ao ditado popular “quem casa
quer ter casa” (1995, p. 29). Sendo o espaço doméstico aquele em que as mulheres transitam
e reforçam seus laços, a casa passa a constituir um importante lugar simbólico para as
mulheres. Em situações de separação conjugal, cabe às mulheres o cuidado dos filhos,
fazendo da casa uma necessidade de primeira ordem. Desse modo, a luta por moradia,
considerada nesse contexto de adversidades, não pode ser desvinculada dos esforços pela
melhoria de vida (MACEDO, 2002, p. 66). Outro ponto que merece destaque refere-se à
importância estratégica das mulheres nas ações coletivas que caracterizam as ocupações de
terrenos ou nas mobilizações para evitar ações de despejo. Nos confrontos com forças
policiais, é comum que as mulheres, acompanhadas de suas crianças, formem uma linha de
frente, contendo as ações violentas das forças repressivas (MACEDO, 2002, p. 66). Ao
fazerem isso, tais ações estratégicas (de fundamental importância para luta pela moradia),
questionam a hierarquia entre os gêneros, colocando as mulheres no centro da cena política.
Além do mais, essa presença das mulheres com seus filhos contribui para desarmar a
estigmatização das ocupações e das ações de resistência, trazendo um componente de
humanidade às ações. Em contraposição aos qualificativos de “bandidos” ou “vagabundos”,
essas presenças conferem visibilidade ao drama social vivenciado pelas famílias pobres da
cidade.
Assim, algumas autoras, como Teresa Kleba Lisboa (2002) analisam essa participação
das mulheres pela perspectiva do empoderamento. Em seus estudos sobre as mulheres semteto em Florianópolis nos anos 1990, constatou que a migração do campo para a cidade
acabou por reforçar as exclusões que já estavam submetidas. As novas desigualdades que
passaram a vivenciar na cidade resultavam até mesmo em perdas cognitivas (LISBOA, 2002,
p. 39), uma vez que os saberes anteriores pouca utilidade tinham no ambiente urbano. No
entanto, com a participação na luta por moradia um novo sentido passou a ser atribuído à
casa, passando essa a ser incorporada à “ordem dos desejos e a significar a realização dos
sonhos” (LISBOA, 2002, p. 42), transcendendo a simples questão da necessidade material de

3

Importantes referências que devem ser mencionadas no debate acadêmico e político que se instaurou no país
sobre a participação das mulheres são autoras como Elisabeth Souza-Lobo (1991), Céli Pinto (1992), Maria da
Glória Gohn (1985, 2007), Fúlvia Rosemberg (1989) e Elisabete Bilac (1995).
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moradia. Desse modo, essa participação, na qual o fato de ser mulher fez toda diferença,
representou uma significativa mudança nessas vidas tão marcadas por exclusões. Nessa
mesma direção, o estudo de Marianne Moreira sobre ocupações recentes de sem-tetos no
Rio de Janeiro demonstrou como, nessas situações conflitivas envolvendo a luta pela
moradia, o lar se transforma em espaço de construção subjetiva, constituindo-se como lugar
e território de construção identitária (MOREIRA, 2013, p. 119).
A dimensão de gênero presente nas lutas por moradia pode também ser articulada ao
debate sobre as cidades. Saskia Sassen observa que a casa deve ser tomada como categoria
analítica chave na compreensão de processos econômicos globais (SASSEN, 2003, p. 86). A
autora refere-se às experiências transnacionais vivenciadas por migrantes nas periferias de
muitas cidades europeias. Ao constatar a existência de dinâmicas específicas de gênero nas
transformações do capitalismo contemporâneo, Sassen atribui a elas um papel estratégico:
as mulheres migrantes, ocupadas em setores de serviços nas cidades globais seriam os
equivalentes sistêmicos do proletariado periférico (SASSEN, 2003, p. 89). Uma vez que nesse
contexto de reestruturação produtiva, no qual são desmantelados os direitos que regulavam
as relações capital- trabalho, a força de trabalho das mulheres emerge como uma
possibilidade de oferta capaz de mão de obra barata.
Essa perspectiva de Sassen, segundo suas própria palavras, “introduce de nuevo la
comunidad y el hogar como espacios económicos importantes en las ciudades globales”
(SASSEN, 2003, p. 91), reposicionando a comunidade e o lar, pode ser trazida para a realidade
de países do capitalismo periférico. No caso do Brasil, com uma economia marcada pela
informalidade e pela precariedade, nunca foi encontrada a mesma estabilidade das relações
trabalhistas dos países do capitalismo central. Vera Telles evidencia em seus estudos, com
uma das consequências das reconfigurações do capitalismo contemporâneo (TELLES, 2009),
como no Brasil é cada vez maior o número de indivíduos e famílias colocados nas margens
entre o legal e o ilegal, entre o formal e o informal. E isso pode estar reposicionando o lar e
comunitário nas dinâmicas econômicas e associativas.
Os casos de Lisboa (Cova da Moura) e Florianópolis confirmam o quanto essa
dinâmica nas comunidades periféricas analisadas se reflete nas relações de gênero. Essa
participação feminina pode nessas circunstâncias de localidades periféricas e formadas por
migrantes, pode corresponder a um traço distintivo mais geral. Hondagneu-Sotelo (1994),
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por exemplo, já ressaltava em sua análise das mulheres imigrantes mexicanas, o quanto elas
são mais ativas na construção do ativismo comunitário.
O espaço da moradia, e o seu prolongamento nas atividades comunitárias locais,
converte-se em espaço de atividades econômicas e espaço de existência pública das
mulheres. Nessa articulação que encontra no bairro o seu espaço privilegiado de atuação, as
mulheres passam a ocupar uma esfera intermediária entre a privada e a pública, a qual Albert
Hunter (1985, p. 231-236) denominou esfera paroquial. Com isso, busca-se transcender
aquelas categorias típicas do universo do pesquisador, tal como as de público e privado,
superando análises dicotômicas. Nesse sentido, Antonádia Borges desenvolve sua análise
sobre o significado da casa em duas realidades distintas (Brasil e África do Sul), nas quais as
mulheres lutavam conta ameaças de despejo. Observa que as questões de gênero envolvidas
em torno da casa “não se restringem a optar por uma entre duas alternativas bem
estabelecidas – como o público ou o privado” (BORGES, 2013, p. 220). Em sua investigação,
a autora constatou que às casas são dadas formas de vida não doméstica.
Mulheres como Sibongile, Gloria, Bruna ou Laudicéia estão experimentando em
suas casas formas de vida não “domésticas” no sentido ordinário do termo. E,
mais, não são em absoluto uma exceção. Através do trabalho político
cotidianamente levado a cabo sob o teto de suas casas, a hospitalidade forjada se
revela fruto de um esforço político em favor de uma convivialidade que não obedece
os limites e separações modernistas do tempo e do espaço”. (BORGES, 2013, p. 218)

As casas, segundo a autora, devem ser entendidas como espaços de circulação de
muitas pessoas: elas “são para receber”: “a hospitalidade forjada [em suas casas] se revela
fruto de um esforço político em favor de uma convivialidade que não obedece os limites e
separações modernistas do tempo e do espaço” (BORGES, 2013, p. 218).
A casa de uma das principais lideranças do bairro é marcada por essa indistinção, pois
nela, na sua residência, não se apresenta uma rígida fronteira entre o público e o privado. O
mesmo pode ser dito com relação a uma das lideranças da Cova da Moura que tive a
oportunidade de visitar.
O senso de coletividade se apresenta também na própria casa de Janete: chama a
atenção a intensa circulação de pessoas da comunidade e de outras localidades do
bairro Monte Cristo. São visitas constantes, em que circulam afetos, assuntos
pessoais e preocupações comuns com os problemas do bairro. A sua casa tem um
ar de provisório, pois tanto no pátio como no interior, ocupando alguns dos
cômodos, há sempre um amontoado de objetos (materiais de construção, móveis,
roupas doadas) que fizeram ou farão parte de atividades comunitárias. A aparente
desorganização na verdade evidencia que a sua casa, além de moradia, é uma
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referência pública do bairro. Localizada na rua que dá acesso ao interior da
comunidade, a casa de Janete faz parte do itinerário de agentes comunitários,
pesquisadores, militantes de movimentos e assessores de ONGs que se dirigem ao
bairro. O mesmo que ocorre na Cova da Moura, com a casa de Adele, referência para
aqueles que chegam ao bairro, e ponto de parada obrigatório do cortejo do Kola San
Jon (CANELLA; GALLARDO, 2017, p.144).

Procura-se, com isso argumentar a existência de uma sólida relação entre gênero e
moradia, confirmada não só pelas correspondências verificadas entre diferentes realidades
(Portugal e Brasil), mas também por experiências contemporâneas de luta por moradia,
ocorridas em novos contextos sociais e históricos, as quais têm apresentado traços análogos
aos de experiências passadas.
Nesse sentido, o recente movimento de luta por moradia que emerge na área
metropolitana de Lisboa conta com forte presença das mulheres entre suas lideranças. A
mesma participação é constatada em Florianópolis, onde novos ciclos de ocupação
reacendem a luta por moradia em vários municípios da região metropolitana.

Considerações Finais
As duas localidades aqui analisadas, espaços que em dois diferentes países agregam
moradores pobres, de origem migrante e que vivem em áreas segregadas de suas cidades,
apresentam como característica comum as mudanças em práticas associativas e uma
presença das mulheres nesses espaços de organização comunitária.
Um primeiro traço refere-se à natureza das novas práticas associativas que são
desenvolvidas nessas localidades. A proliferação dos projetos sociais (o que acabou por
esvaziar a participação as associações de moradores) está ligada à natureza das demandas
que eles articulam, que são aquelas em que o atendimento da população local pelo Estado é
precário ou mesmo inexistente Na Cova da Moura, a Associação Cultural Moinho da
Juventude, consolidou-se relacionando questões identitárias e culturais com demandas
voltadas para a geração de renda, para a criação de oportunidades de trabalho para os jovens,
a educação e a assistência social (como a assistência aos idosos e creches). Da mesma forma,
em diferentes localidades do bairro Monte Cristo (como a Nova esperança e a Chico Mendes),
disseminaram-se projetos em torno dessas mesmas necessidades. Mais recentemente, a
partir de 2015, foi formada uma Rede de Entidades (a partir da Casa Chico Mendes) tentando
articular essa diversidade de experiências difundidas principalmente a partir de projetos
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encabeçados por organizações não-governamentais, mas sustentadas ou em conexão com
lideranças do bairro. São experiências de diferentes naturezas, desde experiências pautadas
pela auto-organização, herdadas do movimento dos sem-teto) até a ação de organizações
não-governamentais, passando pela ação de grupos filantrópicos, atores paraestatais e
movimentos culturais. Mais recentemente, um projeto envolvendo agricultura urbana,
reciclagem de resíduos e geração de renda (a Revolução dos Baldinhos) conseguiu eleger um
jovem vereador4.
Por trás desse novo “fazer (n)a cidade”, e dos novos espaços de participação que
emergem nessas localidades, encontra-se a significativa presença feminina. E aqui é possível
apontar o segundo traço comum entre as duas localidades. Seja no Kola San Jon, ou em
outras as práticas de auto-organização que ocorrem em torno de festas locais (como o boi de
mamão em Florianópolis), ou no djunta-mon, ou nos mutirões que construíram muitas casas
do Monte Cristo, seja em experiências voltadas para a geração de renda, ou nas associações
de moradores, as mulheres ocuparam nesses bairros os principais espaços de articulações
coletivas e de convívio social.
Na conclusão desse artigo é importante demarcar a temporalidade em que essa nova
dinâmica participativa tem lugar. A partir dos anos 1990, a adoção de políticas de inclusão
mais focalizadas, desenvolvidas a partir de organizações classificadas como terceiro setor,
refletiu-se nas organizações que tinham por base de atuação o local de moradia, afetando os
meios tradicionais de mobilização, como aqueles ancorados nas associações de moradores
e nas mobilizações coletivas cujas reivindicações tinham como interlocutor agentes estatais.
Nesse processo de mudança, a participação das mulheres continuou se fazendo presente,
evidenciando uma trajetória contínua de engajamento, que se inicia nas lutas pela moradia,
prossegue no período de formação das

associações de moradores e se consolida nos

projetos vinculados à vida cotidiana. A reconfiguração das ações coletivas não afetou a
presença feminina nesses espaços locais. No Monte Cristo, o item mais apontado pelos
moradores num questionário sobre as necessidades do bairro foi a creche – e a passou a ter
nas mulheres a sua principal porta voz. A mesma prioridade na educação das crianças como

4

Em 2016 foi eleito o agrônomo Marcos Jose de Abreu, o Marquito. Embora não seja morador do bairro, sua
eleição pode ser atribuída, entre outros fatores, ao sucesso dessa iniciativa desenvolvida no bairro Monte
Cristo.
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uma necessidade básica encontra-se também na Cova da Moura. Nesse sentido, é possível
pensar a partir de Sassen (2003) que a feminização de espaços de atuação nas periferias
urbanas está relacionada às características assumidas pelas cidades na atual fase econômica
mundial.
A presença das mulheres nessa fase em que projetos sociais, culturais e educativos
ocupam a cena principal, envolvendo os atores locais, converte-se em elemento chave para
a compreensão das cidades contemporâneas e suas periferias, tão marcadas pela
informalidade e pela desregulamentação. Suas práticas apontam para um ativismo
comunitário que politiza questões que, na vida dessas populações, eram restritas à ordem do
privado. Essas reflexões, se conectadas à realidade cotidiana dessas localidades, pode
contribuir na construção de espaços de resistência e de articulação coletivas.
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Resumo
A adversidade do déficit habitacional é ainda uma questão pulsante no
Brasil. Apesar dos esforços da administração pública, verificados nas
últimas décadas, para a produção de políticas públicas atreladas a
programas sociais de moradia (em especial o Programa Minha Casa
Minha Vida), as condições das Habitações de Interesse Social (HIS)
parecem ainda estar distantes da real necessidade das famílias
beneficiadas. Dentre outras mazelas, é sabido que existem números
expressivos de evasão de moradores neste tipo de conjunto habitacional,
enfatizando a sua falta de efetividade na ânsia de suprir a necessidade de
moradia ou de promover acesso ao espaço urbano. Sendo assim, este
artigo objetiva avaliar as condições em que são construídas as HIS e
avaliar se elas atendem às demandas da população, o que seria crucial
para avaliar a funcionalidade e promover o aprimoramento destas
iniciativas. A partir disso realizou-se uma pesquisa exploratória de
publicações com os seguintes termos: moradia, habitação popular,
habitação de interesse social, e evasão de conjunto habitacional; e foram
selecionados estudos que abrangessem os temas de qualidade das
habitações, planejamento urbano, deslocamento ambiental,
disponibilidade de infraestrutura de serviços urbanos e conjuntura
socioeconômica da população beneficiada. As diferentes necessidades
inerentes ao indivíduo, enquanto cidadãos, trabalhadores e usuários do
espaço urbano por direito, precisam ser abrangidas na execução dos
programas de moradia, e, por este motivo, foram pontos chave
destacados neste trabalho para que sejam considerados na construção de
políticas públicas habitacionais, em busca de moradias mais satisfatórias,
iniciativas mais sustentáveis e de um espaço urbano mais igualitário.

Palavras-Chave: Habitação Social. Moradia. Habitação Popular.
Déficit Habitacional. Planejamento Urbano.

Abstract
The adversity of the housing deficit is still a pulsating issue in Brazil.
Despite public administration efforts in recent decades to produce public
policies linked to social housing programs (in particular the Minha Casa
Minha Vida Program), the conditions of Social Interest Housing (HIS) still
seem to be far from the real need benefited families. Among other
problems, it is known that there are significant numbers of evasion of
residents in this type of housing complex, emphasizing its lack of
effectiveness in the desire to meet the need for housing or to promote
access to urban space. Therefore, this article aims to assess the conditions
under which HIS are built and to assess whether they meet the demands
of the population, which would be crucial to assess functionality and
promote the improvement of these initiatives. From that, an exploratory
search of publications was carried out with the following terms: housing,
low-income housing, housing of social interest, and evasion of housing;
and studies were selected that covered the themes of housing quality,
urban planning, environmental displacement, availability of urban service
infrastructure and socioeconomic context of the beneficiary population.
The different needs inherent to the individual, as citizens, workers and
users of urban space by law, need to be covered in the implementation of
housing programs, and for this reason were key points highlighted in this
work to be considered in the construction of public housing policies, in
search of more satisfactory housing, more sustainable initiatives and a
more equal urban space.

Keywords: Social habitation. Home. Popular housing. Housing Deficit.
Urban planning.
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Introdução
O déficit habitacional no Brasil tem sido fator de grande problema social. A Habitação
de Interesse Social (HIS) não parece ter sido séria preocupação do poder público brasileiro
apesar da crescente demanda por habitação desde o século XIX. Atribui-se a isto um conjunto
de fatores, em destaque a inexistência de possibilidade de arcar com as despesas de
financiamento dessas moradias em sua totalidade (MARQUES; LEITE; MELLO, 2017).
Desde a década de 1980, principalmente após promulgada a Constituição de 1988, o
protagonismo das intervenções em prol de habitações populares tem sido das
administrações municipais. Entretanto, talvez pela falta de interseccionalidade de recursos,
estas iniciativas setoriais locais tendem a falhar ao tentar suprir os diversos problemas
advindos do déficit habitacional. Além das evidentes limitações, quando se trata da
capacidade de mobilização de recursos financeiros das administrações municipais, existem
dificuldades ocorridas da intenção de transferir a propriedade da casa produzida a famílias
com restrições agudas de renda e qualidade de vida (CARNEIRO et al., 2015).
Muitos dos constrangimentos que limitam o desenvolvimento urbano equalitário e
sustentável se devem a fatores como: planos e leis disfuncionais; fiscalização e urbanização
de apenas parte das cidades, implicando em melhorias e direitos para alguns e não para
todos; centenária confusão no registro de terras; cadastros públicos imobiliários incompletos
e sem informações rigorosas sobre o uso e a ocupação do solo; flexibilidade com a ocupação
ilegal fundiária na prática, mas inflexibilidade formal para a regularização de assentamentos
de baixa renda; investimentos públicos regressivos, alimentando a exclusão social e os
ganhos imobiliários privados (MARICATO, 2006).
Embora o hábito de avaliar a efetividade das políticas públicas no país seja quase
inexistente, é de suma importância que tal trabalho seja feito, pois, assim, pode haver
adequação dos projetos às reais necessidades e desejos habitacionais dos usuários. Tem-se,
com isso, um bom caminho para avaliar construções já ocupadas assim como edificações
futuras. Dessa forma, o tema escolhido para esta pesquisa, justificando seu título, é a
Habitação de Interesse Social (HIS) que não supre as necessidades das famílias beneficiadas
e a taxa de evasão que dela pode decorrer sendo perpetuado o problema do déficit e da
inviabilidade destas iniciativas governamentais. O problema de pesquisa, com isso, é definido
a partir do seguinte questionamento: Quais os fatores que contribuem para a inadequação
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das condições das moradias populares e o aumento da taxa de evasão daqueles que
receberam o auxílio de políticas públicas municipais de habitação?

Justificativa
Quando nos dispomos a analisar a questão habitacional no Brasil, e as mazelas que
advêm de um déficit de moradia que se estende ao longo de décadas, deparamo-nos com
contradições que abundam quando confrontamos discursos, leis, planos e projetos formais e
a produção concreta do ambiente construído. A ausência de planejamento urbano
inteligente, acompanhado de profunda desigualdade social, predação ambiental e aplicação
arbitrária da lei não contraria apenas a sustentabilidade ambiental e a igualdade de acesso
aos recursos, mas, até mesmo, algumas das condições gerais necessárias para o processo de
reprodução do capital, devido ao alto custo do crescimento urbano decorrente da
especulação rentista com terras e imóveis. A manutenção de grande número de propriedades
urbanizadas ociosas (ou seja, propriedades que foram objeto de investimento público) à
espera de valorização e o mercado privado restrito a uma elite econômica são características
arcaicas do processo de urbanização, que acabam por interferir nos sistemas de distribuição
de habitação, colaborando para perpetuação de suas falhas (MARICATO, 2006).
É notória a característica arriscada deste tipo de abordagem. Pode-se afirmar que,
dentro deste tipo de conceituação, há abertura para críticas doutrinárias de legitimação, por
meio de uso em pesquisa, de uma estrutura social perversa e criação de um status quo que
propõe indiretamente uma cidadania social de segundo nível para populações pobres.
Todavia, para atuar positivamente em determinada estrutura social é necessário, primeiro,
evitar camuflá-la, assumindo a produção de índices reais e condizentes com a realidade, que
considerem as manifestações locais, específicas e heterogêneas, sendo estas em aceitação
da expansão das variáveis hegemônicas do sistema econômico ou contra elas (FUNDAÇÃO
JOÃO PINHEIRO, 2016).
Segundo dados apresentados pelo censo de 2010 do IBGE, 84% da população
brasileira está estabelecida nas cidades. Entretanto, a rede urbana brasileira é extremamente
desigual. Dados da Fundação João Pinheiro mostram que, em 2015, o déficit habitacional
brasileiro ultrapassava a casa dos 6,355 milhões de moradias. Destas, 73% são famílias que
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têm receita de até três salários mínimos, e aproximadamente 87,7% das famílias necessitadas
estão localizadas em áreas urbanas (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016).
Ao analisar o déficit qualitativo, quase um terço do total dos domicílios urbanos
permanentes do país, cerca de 16 milhões de moradias, apresenta algum tipo de
inadequação: carecem de, pelo menos, um dos serviços públicos (abastecimento de água,
esgotamento sanitário, coleta de lixo ou energia elétrica) ou, ainda problemas de padrão
construtivo da moradia. Sobretudo, podemos destacar a região Nordeste, que apresenta o
pior desempenho, com 35,3% do total de domicílios inadequados no Brasil (BRASIL, 2014).
É claro que grande parte da responsabilidade pelo déficit está relacionada à má
distribuição do espaço urbano. Embora tenha ocorrido uma melhora da legislação com o
Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/2001), e a consequente criação de planos diretores,
leis de parcelamento e zoneamento do solo, etc. Instituições como Ministério das Cidades,
Secretaria de Habitação, Mobilidade Urbana, que também foram criadas em decorrência do
Estatuto da Cidade, que chegaram para um melhoramento da vida nas cidades e das
condições urbanas, os conflitos latentes neste espaço e os capitais interessados na produção
das cidades, com sua forte influência, acabam por pressionar os frágeis governos municipais
a atuar em benefício de seus interesses (MARICATO, 2015).
Apesar da legislação previamente mencionada, os empreendimentos particulares
acabaram por ser favorecidos na prática, e não a valorização e adequação do espaço urbano
e distribuição do mesmo e de moradia. O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que
retomou a ponte entre investida empresarial e política habitacional, é o grande responsável
pela inversão de propósito, já que ocasionou a construção de moradias indiscriminadamente
e com uso imprudente do espaço urbano (MARICATO, 2015).
Sobretudo, este contexto resulta numa forma de produção das cidades um tanto
insustentável: com a indústria imobiliária estando altamente dependente de estímulos e
verbas do Estado, trazendo um ciclo perigoso de enriquecimento de poucos interesses, em
sua maioria privados, a centralização do capital (SHIMBO, 2016) com a elevação dos preços
de moradia, a dependência de financiamentos bancários para o acesso da população a estas
residências, e sobretudo, o incontrolável espraiamento urbano, que se torna inviável para que
a prefeitura possa atender às demandas de equipamento urbano e gera muitos transtornos
na mobilidade urbana (LEITE, 2010).
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Ao propor o exame de efetividade dos sistemas de HIS, almeja-se não só uma crítica
à forma como são articuladas algumas políticas públicas, e sim uma vinculação da análise
técnica a uma verdadeira contribuição social. Para este trabalho, vamos considerar, além da
infraestrutura básica, a satisfatoriedade do abastecimento de educação, transporte coletivo,
acesso à saúde, mercados e segurança pública para a população deslocada para as HIS de
Passos/MG.

Objetivos
Considerando a utilidade dos conjuntos habitacionais na resolução do problema do
déficit habitacional, o objetivo principal deste trabalho se resume em levantar, por meio da
estimativa de fatores técnicos, estratégicos, construtivos e socioeconômicos, urbanos e
culturais, os motivos da não eficácia das políticas públicas de habitação, especialmente nos
conjuntos habitacionais desenvolvidos no Brasil nas últimas décadas.
Nesta busca, é inevitável que não se perpasse também pelas necessidades de
manutenção dos empreendimentos, a identificação de patologias funcionais e construtivas,
o dimensionamento dos aspectos negativos que costumam acontecer nestes ambientes
construídos e, principalmente, o destaque dos pontos que necessitem de atenção ou
reformulação nas políticas públicas de habitação, de forma a torná-las cada vez mais efetivas
e, assim, diminuir a necessidade de outros investimentos pela falta de efetividade dos já
executados.

Procedimentos metodológicos
Para a realização deste trabalho, realizou-se uma pesquisa exploratória com um
levantamento bibliométrico simples, e conseguinte revisão da literatura específica
encontrada para dar fundamentação teórica à hipótese de pesquisa, visando, também,
proporcionar maior familiaridade com o problema.
A revisão da literatura, ou revisão bibliográfica, pretende demonstrar em que nível se
encontra a produção acadêmica a respeito daquele determinado assunto. Ela deve ter uma
boa abrangência sobre pesquisas passadas, conduzindo o pesquisador ao ponto necessário
para estudos futuros ou o objetivo do próprio trabalho em questão (SANTOS, 2012).
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Assim sendo, foram selecionados os seguintes termos de pesquisa: “moradia”,
“habitação popular”, “habitação de interesse social”, e “evasão de conjunto habitacional”, e
foram realizadas buscas que retornassem com a intersecção de pelo menos dois dos termos
escolhidos.
Foram utilizadas as seguintes bases de dados para a realização destas buscas: Portal
de Periódicos CAPES, SciELO - Scientific Electronic Library Online, Directory of Open Access
Journals, Google Schoolar, além de pesquisas em revistas com áreas específicas para temas
de urbanismo e habitação, como a Revista Urbe.
Houve, inicialmente, um retorno de 41 artigos. Em função da quantidade, definiu-se
novo critério de seleção com a leitura dos resumos e, assim, os artigos foram avaliados e
compatibilizados em relação aos outros eixos da pesquisa, sendo estes: qualidade das
habitações, disponibilidade de infraestrutura de serviços urbanos nas proximidades das áreas
onde as moradias eram edificadas, a consideração do contexto do planejamento urbano e do
deslocamento socioambiental realizado nestes empreendimentos, e a conjuntura
socioeconômica da população beneficiada.
Em conseguinte, a pesquisa inicial se tornou um escopo de 16 artigos que foram
estudados para a realização do presente estudo.

Desenvolvimento
Pode-se dizer que as políticas públicas habitacionais no Brasil ganham real expressão
após 1964, com A Lei Nº 4.380, que instituiu o Plano Nacional de Habitação, criando o Banco
Nacional de Habitação (BNH) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. O chamado
Sistema Financeiro de Habitação, a princípio, era financiado pelo Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo (SBPE) mas, em seguida, passa a ser gerido pelo Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) (ZAPELINI; LIMA; GUEDES, 2018).
Em diferentes estados, as Companhias de Habitação (COHAB) financiavam e
construíam habitações, para, depois, repassar a preço de custo aos consumidores finais (as
classes de renda mais baixa). Estes, por sua vez, pagariam o financiamento às COHAB. Mas
logo, devido às taxas impraticáveis de reajuste de juros em comparação aos reajustes dos
salários, a partir de 1975, as COHAB passaram a financiar habitações para famílias com renda
superior a cinco salários perdendo, assim, sua função original. Esta situação se agrava a partir
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da década de 1980, com a redução dos investimentos no setor habitacional, especialmente
após a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), no final de 1986 (ZAPELINI; LIMA;
GUEDES, 2018).
De acordo com Bonduki (1998), na década de 90, tentou-se a retomada de alguns
financiamentos pelo FGTS e foi criado o Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), o
qual pretendia construir 200.000 novas habitações em seis meses, mas que não conseguiu
atingir suas metas. Alguns anos mais tarde, cria-se a Política Nacional de Habitação (1996),
porém os programas deste período não atingiram a população de baixa renda, estimando-se
crescimento do déficit habitacional em 40,9% na faixa de renda inferior a 2 salários mínimos,
enquanto que, na faixa superior a 5 salários mínimos, o déficit reduziu-se em 26,5%.
Porém, graças ao crescente processo de descentralização e municipalização,
impulsionado pela Constituição de 1988 e pela reforma tributária, que ampliou os recursos
dos municípios, é conferida maior autonomia aos governos municipais para formulação de
políticas específicas, através das quais podem ser identificadas algumas mudanças
decorrentes desse processo (BRASIL, 2014).
Em 2001, após 13 anos de debate no Congresso Nacional, é aprovado o Estatuto das
Cidades, o que gerou novos instrumentos urbanísticos que permitem a legalização fundiária
e efetivam a função social da propriedade. No ano de 2003, passa-se a ver uma focalização
na população de baixa renda, oferecendo taxas de juros mais baixas. É criado também o
Ministério das Cidades, constituindo-se no primeiro órgão a ser incumbido, essencialmente,
da questão habitacional desde o BNH. Nasce também o Projeto Moradia, uma estratégia
geral para a solução do problema do déficit habitacional. Moscarelli e Kleiman (2017, p.157)
apontam que o Estatuto e o Ministério das Cidades juntos, “representam a primeira
experiência brasileira democrática de gestão territorial urbana, enquanto o Ministério
representa um esforço institucional intersetorial jamais realizado em território nacional”.
Em 2005, com a criação do Conselho Nacional das Cidades, junto do Subsistema de
Habitação de Interesse Social, buscou-se criar condições institucionais para que os recursos
do FGTS sejam canalizados para a esfera social. Passa a existir, também em 2007, o Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), que incluiu investimentos nas áreas de habitação e
saneamento, buscando atingir as populações de mais baixa renda, a partir de um
direcionamento de aplicações para a urbanização de assentamentos precários. E finalmente,
em 2009, procurou-se reduzir o déficit habitacional, por meio da Lei Nº11.977/2009, a qual
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criou o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), que perdura até hoje, passando por
algumas reformulações e novos recursos a partir de 2011 (ZAPELINI; LIMA; GUEDES, 2018).
Na busca pela resolução do problema habitacional urbano de forma concreta,
obviamente deve ser levado em consideração todo um aparato de serviços públicos e
infraestrutura urbana, de forma a garantir habitações realmente efetivas e qualidade de vida
aos usuários.
O conceito de serviço público urbano diferencia-se de infraestrutura e equipamentos
urbanos, de forma que infraestrutura urbana compreende a rede física propriamente dita
(rede de tubulações de abastecimento de água) e o serviço de gestão do abastecimento de
água (a operação, a tarifação e a manutenção da rede) representam o serviço público de
abastecimento de água. De acordo com Abiko (1995), no caso dos equipamentos urbanos,
também se pode fazer a mesma distinção, isto é, no caso da educação, os edifícios
representam o equipamento urbano, enquanto a gestão do sistema educacional e o
gerenciamento das atividades escolares representam o serviço público de educação.
A instituição, a regulamentação, a execução e o controle dos serviços públicos de
interesse coletivo cabem sempre ao Poder Público. O fato de alguns serviços serem
delegados a terceiros (iniciativa privada) não desobriga que a Administração Pública tenha
função de regulação sobre as atividades a ela subordinadas (ABIKO, 1995). São considerados
serviços urbanos: arruamento, alinhamento e nivelamento; água e esgotamento sanitário;
coleta de lixo e limpeza de vias públicas; drenagem de águas pluviais; trânsito e tráfego;
transporte coletivo; iluminação pública; energia elétrica; serviços telefônicos; distribuição de
gás; educação e ensino, saúde e higiene; mercados e feiras; serviços funerários; segurança
pública; esporte, lazer, cultura e recreação; defesa civil, entre outros.
Quando analisamos as políticas de HIS e a forma como elas são aplicadas, temos
geralmente a seguinte conjuntura: de um lado, as expectativas da população de baixa renda,
que anseia ter em sua habitação condições mínimas de salubridade, segurança, legitimidade,
durabilidade, conforto ambiental e adequação espacial e, do outro, o Poder Público buscando
atender os anseios da população apenas com políticas públicas específicas de assentamento,
quase sempre produzindo conjuntos habitacionais novos em regiões distantes dos locais de
emprego e carentes de infraestrutura, ocasionando perda de tempo e recursos escassos
dispendidos com deslocamentos intraurbanos. Ademais, não existe, na agenda do setor
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público, nenhum tipo de “assistência técnica” ou de estudo de funcionalidade destes
conjuntos (FERREIRA; RACHID, 2010).
Um segundo problema se encontra na capacidade efetiva de as famílias contempladas
pela política municipal da habitação arcarem com o pagamento do imóvel e o custo de sua
manutenção. Quando se transfere a posse da unidade habitacional para a família atendida,
supõe-se uma disponibilidade de renda familiar compatibilizada à manutenção da edificação,
que vai desde manutenções físicas de habitabilidade da construção, até contas de água,
energia, gastos com mobiliário, entre outros (CARNEIRO et al., 2015).
Assim sendo, famílias com capacidade de buscar soluções próprias para suas
necessidades de moradia acabam por adquirir a propriedade destes imóveis produzidos pela
política pública, com o concomitante deslocamento dos moradores originais, distanciando as
políticas de habitação dos seus objetivos originais de favorecer o acesso à moradia às famílias
dos estratos inferiores de renda, sobretudo a famílias com reduzida capacidade de mobilizar
recursos financeiros – com destaque para aquelas chefiadas por mulheres com dificuldades
de ingressar no mercado de trabalho (CARNEIRO et al., 2015).
Ou seja, existem diversos fatores determinantes quando se trata da questão
habitacional e da relocação destas pessoas, que não podem ser analisados de forma linear, o
que reafirma as limitações que acometem políticas públicas ao lidar com a questão
habitacional dos segmentos mais vulneráveis da população mais carente. Quando se
considera a questão antropológica, compreende-se, ainda, que existe um constrangimento
por parte da família premiada com a casa própria, criando-se uma obrigação de se esforçar
por merecê-la, buscando formas de incrementar seus rendimentos monetários, numa
espécie de conversão do direito à moradia na obrigação ao trabalho remunerado, de modo a
conseguir arcar com o ônus de sua nova condição. Entretanto, de forma geral, os
beneficiados com a moradia cedida pela Prefeitura não parecem ter recursos para cumprir
com este contrato, visto que este envolve considerações ligadas à escolarização formal e às
fontes de remuneração, que, quando equacionados, evidenciam as difíceis condições de vida
das famílias moradoras nos conjuntos habitacionais construídos pela política municipal da
habitação (CARNEIRO et al., 2015).
Desta forma, pode-se inferir, de maneira ousada, que a relação benefício-custo pode
não ser compensatória para o atendido. E, mais além, poder-se-ia também apontar
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problemas semelhantes nas novas iniciativas federais para habitação, representadas, hoje,
principalmente pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” (CARNEIRO et al., 2015).
Sobretudo, há que se considerar, também, que as cidades geralmente apresentam
uma clara divisão entre as áreas ocupadas pelos grupos mais ricos, e os espaços confinados
onde estão os grupos mais pobres. Esta divisão não pressupõe que os locais dessas moradias
estejam distantes uns dos outros, a separação entre essas moradias pode ser apenas social.
Entretanto, o processo de segregação socioespacial inclui a desigualdade de acesso aos
recursos existentes na cidade, como os recursos econômicos, culturais, ambientais e outros.
E esta segregação influencia drasticamente no processo de expansão e crescimento urbano
(COELHO, 2012).
Ainda pertencente a esta questão, deve-se considerar que as famílias beneficiadas
pelos programas de moradias muitas vezes não podem, realmente, opinar sobre questões
importantes de sua nova habitação. São reassentados em lugares que, por vezes, são
indesejados, ou que não atendem total ou parcialmente suas demandas. De acordo com
Oliveira, Lopes e Sousa (2018, p. 328) “a participação pública apresenta como benefício o
acolhimento dos interesses coletivos, o que possibilita o ajustamento da atuação da
administração pública às efetivas necessidades da população”.
Nesse mesmo sentido, políticas públicas continuam a focalizar os mais pobres dentre
os pobres, o que torna a pobreza um referencial distante da discussão sobre cidadania e
universalidade das políticas públicas. De acordo com Koga (2011, apud COELHO, 2012) o
tratamento reducionista e homogêneo de populações distintas leva a análise do aspecto
territorial apenas como uma referência de localização da população e não como espaço de
produção e reprodução das relações sociais.
Conforme o que foi previamente exposto, a criação de novas habilitações pouco ajuda
se não for pensada em estreita articulação com as necessidades dos moradores que virão a
habitá-las. O acesso à casa própria viabilizada pela política municipal da habitação tende a
pressionar ainda mais a precária base de renda das famílias moradoras dos conjuntos
habitacionais, as quais encontram severas coações quanto a prover a própria subsistência
(CARNEIRO et al., 2015).
Enquadram-se aqui as exigências ou demandas do mercado formal de trabalho, e
diversas limitações referentes à localização: o acesso ao transporte público e mobilidade,
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incluso tempo de deslocamento ao local de trabalho, disponibilidade de vagas no sistema
educacional, acesso à saúde pública, entre outros.
Uma política coerente de habitação para as classes mais desfavorecidas deve ter
como diretriz assegurar aos atendidos condições para proverem a própria subsistência, o que
passa pela qualificação para o trabalho e devido acesso aos serviços públicos básicos. Sem
políticas mais robustas e consistentes de inclusão socioeconômica, a dependência do estado
para provisão de serviços básicos e, sobretudo, as incertezas da renda familiar dificultam
muito a assunção do ônus advindo da propriedade da “casa própria”. O constrangimento de
ameaças financeiras de curto prazo muitas vezes inviabiliza qualquer perspectiva de
progresso a longo prazo, conjecturando os contemplados pela intervenção setorial do
governo em uma parcela que garantiu o direito constitucional à moradia sem, entretanto, ter
conseguido o direito à adequação de sua condição de vida, o que, muitas vezes, transcende
os limites das ações de até programas como o Pós Morar1.
Ao pontuarmos as questões de evasão e de efetividade dos empreendimentos de HIS,
abrimos caminho para duas possíveis análises de sustentabilidade: a sustentabilidade
ambiental, que seria a sustentabilidade propriamente dita, e ainda, a sustentabilidade de
investimento neste tipo de política, considerando que elas não têm sido, de fato,
satisfatórias.
Em se tratando de sustentabilidade ambiental, é certo afirmar que, quando não há
investimentos em infraestrutura urbana de forma concomitante ao crescimento do espaço
urbano, a demanda logo se tornara maior que a oferta de serviços urbanos, caracterizando
um desequilíbrio perigoso. A falta de manutenção dos equipamentos urbanos vem, por sua
vez, exacerbar o déficit na oferta de serviços, o que inevitavelmente ocasionará uma
segregação social e territorial entre as populações abastecidas e não abastecidas por estes
serviços.
Esta “queda de produtividade política dos investimentos urbanos” causa um dano no
processo de construção urbana, acentuando graus de conflito e incertezas, e gerando um

1

O programa Pós-Morar teve como objetivo desenvolver ações sociais que melhorem a qualidade de vida e
os padrões de convivência dos mutuários nos conjuntos habitacionais, bem como prevenir a inadimplência.
Suas ações envolviam orientação educativa, geração de renda, cuidados pessoais e com a casa, além de
conscientização de direitos e obrigações dos mutuários.
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processo de instabilidade das políticas urbanas, tanto na forma da incapacidade de gerir a
administração dos recursos públicos, quanto na falha de democratizar o acesso de todos aos
serviços urbanos. A insustentabilidade se estabelece aqui, na insuficiente adesão à
racionalidade econômica, no desperdício dos recursos ou, ainda, na ausência de priorizar a
distribuição do acesso a tais serviços. O impacto material das políticas será,
consequentemente, contestado, seja pelo ângulo do desperdício de meios, seja pelo da
concentração socioterritorial dos benefícios (ACSERALD, 1999).
Em se tratando da sustentabilidade das políticas públicas habitacionais, os baixos
índices de acesso às oportunidades e serviços urbanos, são condição inviabilizadora para a
sustentabilidade da política habitacional desenvolvida pelos municípios, resultando em
evasão das famílias beneficiadas dos complexos, voltando a somar no déficit habitacional e
perpetuando o problema, apesar dos investimentos.
Uma técnica que, provavelmente, se mostraria eficaz para a quebra deste ciclo, seria
a “realimentação” dos projetos de empreendimentos similares. A realimentação é o processo
de identificação das falhas e possíveis melhorias, e sua adaptação em diretrizes a serem
seguidas em espaços futuros, garantindo, desta forma, a melhoria e otimização constante de
novos projetos e do planejamento urbano.
Esta realimentação pode ser feita, inclusive, utilizando-se técnicas de Avaliação PósOcupacional (APO), que, segundo Ornstein (1992), é um dos mecanismos eficientes de
realimentação de projetos semelhantes e de controle de qualidade global do ambiente
construído. É um dos mecanismos mais satisfatórios e ferramenta eficaz na garantia da
qualidade geral do ambiente construído, sendo que esta pode ser aqui definida como o
potencial de um determinado produto de satisfazer seus usuários.

Considerações finais
O equacionamento do problema da habitação no Brasil se mantém como um desafio
ao poder público, que não consegue suprir satisfatoriamente crescentes carências
habitacionais das famílias mais pobres (BRASIL, 2014).
Num contexto de desigualdade social, e um contexto político convenientemente
determinista, a habitação para população de baixa renda foi, muitas vezes, entendida, de
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fato, como habitação pobre, que poderia ser produzida e distribuída mesmo com baixa
qualidade (SIQUEIRA; ARAÚJO, 2014).
Ainda, para a construção de muitas destas moradias, o poder público escolhe ou
desapropria grandes lotes distantes do centro urbano, que, talvez, não se possa chamar de
escolha, devido ao monopólio e influência dos capitais imobiliários que acabam por limitar a
gama de possibilidades de território até mesmo para o Estado em alguns contextos. Este
cenário acarreta construções de má qualidade, em locais distantes e, muitas vezes, sem os
aparatos urbanos necessários à população como escolas, creches, postos policiais e de saúde,
e, sobretudo, sem acesso ao transporte e à mobilidade urbana, formando os chamados
“clusters” (ROLNICK, 2003) ou guetos, que acabam por estarem localizados completamente
à margem do restante da urbe (SIQUEIRA; ARAÚJO, 2014).
Assim sendo, os Programas de Habitação Popular no Brasil carecem de melhorias
tanto em seus projetos quanto na qualidade construtiva de suas habitações, que são, além de
tudo, realizadas fora da ótica de uma política habitacional e urbana condizente com a
realidade econômica dos usuários e das administrações públicas municipais. Esta cascata de
problemas de planejamento acaba por gerar um enorme desperdício de recursos ambientais,
econômicos e até mesmo uma desgaste da qualidade de vida destas populações, que são
deslocadas de suas rotinas, culminando num looping dos índices de déficit habitacional que
jamais serão sanados desta maneira.
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Resumo
A pesquisa se propôs a analisar como tem sido realizado o
planejamento urbanístico e ambiental no âmbito da Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas, que inclui os
municípios de Camboriú e de Balneário Camboriú. A
metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica e
análise documental baseada nos planos municipais relacionados
à temática. Para apoio metodológico, foi elaborada uma matriz
de avaliação contendo critérios, pontuações acerca do
planejamento em ambos os municípios e um conceito final. O
resultado da avaliação identificou um planejamento urbanístico
e ambiental insatisfatório, tecnicamente desarticulado, frágil
quanto aos processos de participação e controle social e sem
atendimento ao princípio da intersetorialidade. O que reflete na
dificuldade dos municípios em alcançar solução para os
problemas que lhes são comuns. Chegou-se à conclusão de que
ambos os municípios são interdependentes e necessitam de
planejamentos intersetoriais e intermunicipais, pensados além
da divisão territorial e político administrativa, que se considere a
bacia hidrográfica para tratar dos recursos naturais e a escala
regional envolvendo a região metropolitana para tratar de
temas comuns como a mobilidade urbana.
Palavras-Chave: Planejamento urbano. Planos municipais.
Bacia Hidrográfica. Rio Camboriú. Avaliação.
Abstract
The research set out to analyse how urban and environmental
planning has been carried out within the Camboriú and
Contiguous Watershed, which includes the municipalities of
Camboriú and Balneário Camboriú. The adopted methodology
consisted of bibliographic research and documentary analysis
based on the municipal plans related to the theme. For
methodological support, an evaluation matrix was developed
containing criteria, scores on planning in both municipalities and
a final concept. The result of the evaluation identified an
unsatisfactory urban and environmental planning, technically
disjointed, fragile in terms of the processes of participation and
social control and without complying with the principle of
intersectoriality. This reflects the difficulty of the municipalities
in reaching a solution to the problems that are common to them.
It was concluded that both municipalities are interdependent
and need intersectoral and intermunicipal planning, designed
beyond the territorial and political administrative division, which
considers the watershed to deal with natural resources and the
regional scale involving the metropolitan region to deal with
common themes such as urban mobility.
Keywords: Urban planning. Municipal plans. Watershed.
Camboriú River. Evaluation.

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 690-715, set./dez., 2020 | ISSN 2447-861X

O planejamento urbanístico e ambiental na Bacia do Rio... | André F. Meirinho; Kelli Cristina Dacol e Valério Alécio Turnes

Introdução
A complexidade dos problemas de caráter urbanístico e ambiental que emerge nos
municípios, ultrapassa, muitas vezes, os limites político-administrativos, o que indica a
interdependência entre os municípios e a necessidade de se considerar a bacia hidrográfica
como unidade de base em alguns planejamentos públicos.
O crescente debate na agenda pública sobre sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento dos municípios leva ao entendimento de que é fundamental considerar a
bacia hidrográfica como unidade de planejamento para as questões de ordem ambiental.
Neste sentido, a presente pesquisa propõe analisar como tem sido realizado o planejamento
urbanístico e ambiental nos territórios de Camboriú e de Balneário Camboriú, municípios que
compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas.
A pesquisa está pautada em princípios democráticos inerentes ao planejamento
público, que foram abarcados na legislação brasileira após processo de redemocratização do
país, bem como pelo conceito de planejamento e tipologias abordadas por Marcelo Lopes de
Souza no livro “Mudar a Cidade”.
Apesar de traçar aspectos futuros, o planejamento é indissociável da gestão. Não se
pode planejar, sem pensar na gestão do objeto do planejado. Além disso, o planejamento
urbano, especificamente, é interdisciplinar, pois depende de olhares dos mais diversos
técnicos. Para acontecer, o planejamento e a gestão urbanos precisam aliar as dimensões
técnica e científica com a política, sem deixar de considerar a liberdade dos indivíduos e a
heterogênea massa da sociedade como um todo, haja vista que o exercício do seu poder de
escolha também produz os espaços públicos (SOUZA, 2010).
Sendo a interdisciplinaridade um princípio do planejamento, logo, pode-se afirmar
que o planejamento ambiental tem estreita relação com o planejamento urbanístico, pois
não há como pensar o espaço urbano sem considerar os aspectos ambientais envolvidos nas
mais diversas áreas, incluindo os princípios democráticos de participação social inerentes às
legislações estabelecidas após a Constituição Federal de 1988.

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 689-715, set./dez., 2020

691

O planejamento urbanístico e ambiental na Bacia do Rio... | André F. Meirinho; Kelli Cristina Dacol e Valério Alécio Turnes

Por esta razão, a Política Nacional de Meio Ambiente e o Estatuto das Cidades são
dois marcos legais que apontam os caminhos do trabalho. Também complementam as
diretrizes da pesquisa outras legislações relacionadas à temática.1
Tendo como premissa a exigência de se estabelecer planos municipais conferida aos
municípios pelas legislações citadas, a pesquisa utiliza para a análise documental o Plano de
Recursos Hídricos da bacia, os planos diretores e demais planos municipais ou setoriais
existentes. A partir destes instrumentos, da análise da legislação, da bibliografia de Marcelo
Lopes de Souza e do levantamento documental, estabelece-se uma matriz de avaliação dos
planos existentes nos dois municípios em análise, gerando um conceito final, a fim de
contribuir para a responder às questões de investigação.
Neste sentido, tomando como pressuposto a fragilidade dos processos de
planejamento público, especialmente acerca da elaboração dos planos municipais, bem
como o panorama desigual dos municípios em análise, é que se justifica o mérito da
investigação. Sob este entendimento, a pesquisa pretende responder às seguintes questões:
os planos municipais relacionados aos aspectos urbanísticos e ambientais atendem ao
escopo mínimo exigido? Como tem sido realizado o planejamento urbanístico e ambiental
nos municípios de Camboriú e de Balneário Camboriú? Quais os reflexos do planejamento no
âmbito da bacia?

Caracterização da área de estudo
A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas faz parte da Região Hidrográfica
do Vale do Itajaí (RH7), compreendendo 220,74 km². O território situa-se no litoral centro
norte catarinense e abrange predominantemente os municípios de Balneário Camboriú e

1

Lei Federal 11.124, de 16 de junho de 2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS; Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que define a Política Nacional de Recursos Hídricos Lei
Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;
Lei Federal 12.187, de 09 de dezembro de 2009 sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC;
Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, que traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos; Lei Federal
12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; Lei Federal
12.587, de 03 de janeiro de 2012 no que se refere à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponível:
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/. Acesso em: 10 de dez. 2019.
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Camboriú, mais uma pequena porção de Itajaí 2 (Ver Mapa 1). Hidrograficamente abrange a
Bacia do Rio Camboriú, com 199,8 km², além do Rio Marambaia e de outros corpos hídricos
situados na região da Interpraias e da Praia dos Amores. Tem como curso d’água principal, e
único manancial da bacia, o rio Camboriú, que possui aproximadamente 40 km de extensão,
nasce em Camboriú e deságua na praia central da cidade de Balneário Camboriú. Além do rio
Camboriú, os principais afluentes o rio do Braço, Macacos, Pequeno, Lageado e Canoas.
(CIRAM/EPAGRI, 2010; DACOL, 2013; SANTA CATARINA, 2018).
A caracterização do ambiente natural da região abrange diversas tipologias e
composições vegetais, as quais são específicas das áreas costeiras do sul/sudeste do país, tais
como Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), que ocupa áreas de encostas cristalinas e
manguezais; restingas e banhados, que se formam sobre as planícies quaternárias, de
formação sedimentar. Ecossistemas estes que foram e continuam tendo a qualidade
ambiental (redução da biodiversidade da fauna e flora e contaminação de recursos hídricos)
afetada pela ocupação antrópica decorrente do crescimento urbano turístico da região,
consagrado pelas belezas naturais e incentivado pelo mercado imobiliário. (SKALLE e REIS,
2008).

Mapa 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas

Fonte: CIRAM/EPAGRI, 2010.

2

A porção de Itajaí, devido seu tamanho e baixa influência, não é relevante para a análise desta pesquisa.
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Histórico de ocupação na Bacia
A história de ocupação nos municípios que fazem parte da bacia relata a presença de
indígenas, consenso popular relata a capela em 1758, porém sem comprovação histórica. Em
1840, foi criada a Paróquia, em 1849 a Freguesia, data instituída como marco de fundação do
território pela Lei Municipal de Balneário Camboriú nº 4259/2019. Inicialmente pertencente
a Porto Belo, mais tarde a Itajaí, sendo emancipado em 1884 e instalado município em 1885.
Houve mudança da sede da região da “Barra” para “Vila Garcia” (atualmente município de
Camboriú) a partir de 1890. Na década de 1920, começou o povoamento teuto-brasileiro com
as primeiras casas de veraneio no centro da praia de Camboriú (atualmente praia central de
Balneário Camboriú). Os veranistas vinham do Vale do Itajaí, especialmente Blumenau. Foi a
partir do povoamento pelos alemães que se inicia o progresso, infraestrutura e
melhoramentos e as primeiras hotelarias. Com o fim da segunda-guerra mundial, a partir da
década de 1960 o fluxo de turistas teuto-brasileiros aumentou e, em seguida, miscigenou-se
com as mais diversas raças, línguas e nações. Até este momento – desde 1884 quando foi
criado o município de Camboriú – havia apenas um município, Camboriú, sendo que o
município de Balneário Camboriú foi criado somente no ano de 1964 (CORRÊA, 2019;
SCHLIKMANN, 2016; BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2019).
O ano de 1964 é um registro relevante para esta pesquisa porque marca a divisão
territorial e a separação jurídico-institucional dos municípios da bacia. A separação dos
municípios traz ao presente artigo importantes reflexões acerca das atuais dificuldades de se
considerar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento ambiental. Em especial, as
discrepâncias entre os municípios, no que concerne aos indicadores avaliados e aos
problemas ambientais enfrentados devido à não consonância entre os seus planejamentos
urbanístico-ambientais.

Uso e ocupação do solo na Bacia
Os principais usos produtivos da terra na bacia destinam-se ao cultivo do arroz
irrigado e à pastagem. Há presença significativa de floresta nas cabeceiras localizadas na área
rural do município de Camboriú.
Como pode-se verificar no mapa, Balneário Camboriú é totalmente urbanizada. As
áreas urbanas de ambos os municípios, destacadas em rosa, são contíguas. O que indica a
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necessidade de planejar e pensar solução conjunta para alguns problemas comuns entre os
municípios, como, por exemplo, a mobilidade urbana.
Destacam-se pontos de degradação ambiental decorrente do manejo inadequado dos
plantios, solo exposto devido à monocultura de eucalipto e pinus, assim como em função da
expansão de áreas cultivadas, de pastagens e carvoarias (URBAN, 2008).

Mapa 2 - Uso da terra na bacia

Fonte: CIRAM/EPAGRI, 2010.

Aspectos demográficos
Ambos os municípios da bacia somam 225.184 habitantes fixos, conforme estimativa
do IBGE de 2018. O aumento populacional passou a ter crescimento significativo a partir da
década de 1970. Uma das razões foi a implantação da Rodovia BR 101, que ocorreu nesse
período. De 1980 a 1991, a população duplicou em Balneário Camboriú.
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Tabela 1 - Comparação da população rural, urbana e total nos municípios de Camboriú e Balneário
Camboriú entre 1970 a 2010
População (habitantes)
Município

Ano
Urbana

CAMBORIÚ

1970

Rural

Total

2.109

7.753

9.862

1980

9.884

4.154

14.038

1991

23.538

2.268

25.806

2000

39.427

2.018

41.445

2010

59.157

3.132

62.289

BAL. CAMBORIÚ

2019
estimada

82.889

1970

7.740

3.099

10.839

1980

21.580

274

21.854

1991

39.888

420

40.308

2000

73.455

0

73.455

2010

108.089

0

108.089

2019
estimada

142.295

Fonte: Censos Demográficos de 1980 a 2010 (IBGE, 2019).

Camboriú
De acordo com os registros históricos de Corrêa (2019), o município foi criado através
da Lei Estadual 1.076, de 5 de abril de 1884, antes disso, foi distrito e vila de Itajaí.
Conforme Censo realizado no ano de 2010, possui 62.361 habitantes e uma população
estimada em 2019 de 82.889 pessoas. A densidade demográfica é de 293,68 habitantes por
quilômetro quadrado. O Produto Interno Bruto per capta em é de R$ 17.154,54 (dezessete mil,
cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). O Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal levantado no ano é de 0,726. Quanto ao território,
abrange a área de 211,709 km² e ambientalmente pertence ao sistema costeiro marinho e faz
parte do bioma Mata Atlântica. Possui 89,2% de esgotamento sanitário3, esse percentual

3

A informação do IBGE não especifica o tipo de esgotamento sanitário. O índice corresponde ao sistema de
fossa e filtro e não de sistema de coleta e tratamento de esgoto público.
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corresponde ao sistema de fossa e filtro, há 33,4% de arborização urbana e 31,7 % de vias
públicas urbanizadas4. (IBGE, 2019).
No município de Camboriú, a ocupação tem crescido, visto a presença de áreas livres.
Ainda, há predominância de área rural, onde se localizam as nascentes dos principais rios da
bacia. Apesar dos usos bastante heterogêneos, identifica-se, no Mapa 2, significativa área de
arroz irrigado nas áreas baixas.

Balneário Camboriú
O município de Balneário de Camboriú foi criado por meio da Lei Estadual n.º 960, de
08, de abril de 1964, sendo que a Lei Estadual n.º 5.630, de 20, de novembro de 1979 alterou
sua denominação para Balneário Camboriú, retirando-se o “de”.
Possui 108.089 habitantes, conforme Censo realizado no ano de 2010 e uma
população estimada em 2019 de 142.295 pessoas. A densidade demográfica é de 2.337,67
habitantes por quilômetro quadrado. O Produto Interno Bruto per capta é de R$ 38.061,55
(trinta e oito mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). O Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal é de 0,845. Quanto ao território, abrange a área de
47,214 km² e ambientalmente pertence ao sistema costeiro marinho e faz parte do bioma
Mata Atlântica. Possui 98,7% de esgotamento sanitário5 de cobertura domiciliar por sistema
de coleta e tratamento a de esgoto, 71% de arborização urbana e 89,6% de vias públicas
urbanizadas6 (IBGE, 2019).
O município de Balneário Camboriú é totalmente urbano, pois, desde a Lei Municipal
nº 1.677, de 11 de julho de 1997 deixou de possuir área rural.
O uso e ocupação do solo são disciplinados pela Lei nº 2.794 de 14 de janeiro
de 2008, através da qual se apresenta a divisão territorial em nove
macrozonas de ambientes construídos (MAC), mais três macrozonas de
ambientes naturais (MAN). O microzoneamento é subdividido em 41 zonas,
conforme área de maior ou menor adensamento, restrição, especificidades
especiais e vocação, sendo predominante a zona de ambientes construídos
consolidados de alta densidade. (DACOL, 2013)

4
5
6

Possui bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.
Trata-se de sistema de coleta e tratamento de esgoto por aeração prolongada.
Possui bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio.
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O município de Balneário Camboriú tem a totalidade da área urbana. Sendo
densamente ocupado ao longo da sua faixa litorânea. Atualmente, ainda há presença de
áreas verdes nas extremidades da área mais adensada, as quais se tratam de áreas de
proteção, cuja ocupação é restrita. Uma das áreas refere-se à região das Praias Agrestes onde
se localiza a Área de Proteção Ambiental - APA Costa Brava7.
A população fixa sofre significativa alteração devido à sazonalidade. Na temporada de
verão, a cidade chega a receber um incremento de turistas, chegando a triplicar a quantidade
de pessoas na cidade. (SANTA CATARINA, 2015).

Metodologia
O universo da pesquisa abrange a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas e
o recorte para análise corresponde aos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú.
A metodologia adotada consistiu no levantamento da legislação relacionada,
pesquisa bibliográfica e análise documental. Também considerou dados secundários como,
por exemplo, dados demográficos e indicadores municipais.
A análise do planejamento urbanístico e ambiental na bacia incluiu o Plano de
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, de escala regional, bem como os
planos municipais/setoriais, relacionados à temática da pesquisa, desenvolvidos nos
municípios de Camboriú e Balneário Camboriú, bem como documentos relativos às políticas
públicas da área de pesquisa.
Com base nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, do
Estatuto da Cidade e de outras políticas ambientais relacionadas, foi elaborada uma Matriz
de Avaliação das políticas e dos planos municipais analisados. A elaboração da matriz utilizou
como referência o formato de um roteiro de avaliação de planos municipais de saneamento
editado pelo extinto Ministério das Cidades, porém, todo o conteúdo da matriz foi elaborado
pelos autores, com base em critérios, conceito de cada critério, subcritérios, orientação,

7

O Plano de Manejo da APA Costa Brava e o potencial construtivo estão sendo elaborados e discutidos pela
segunda vez. A composição do primeiro conselho foi questionada judicialmente. A participação da sociedade
é limitada devido ao direcionamento dos debates por um grupo de participantes de opinião homogênea,
interessados no aumento do gabarito de construção e em liberar a ocupação das morrarias e promontórios.
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células de pontuação, justificativa/ observação, somatório das pontuações, média aritmética
e resultado final.
O preenchimento da matriz foi norteado por oito critérios: compatibilidade;
intersetorialidade; integralidade; participação social; dimensão temporal; dimensão
demográfica; presença de instrumentos de planejamento; e mecanismos de monitoramento
e avaliação. Para avaliação de cada critério, também foram considerados subcritérios e
atribuída uma pontuação de “0” a “5” para item analisado.
Como resultado, obteve-se a soma total da pontuação de cada município e sua
respectiva média aritmética. Com base na somatória dos dois municípios, obteve-se uma
média final que correspondeu a um dos conceitos “muito insatisfatório”, “insatisfatório”,
“satisfatório” ou “muito satisfatório” conferido ao planejamento urbanístico e ambiental no
âmbito da bacia.
Além da avaliação dos planos e das políticas por meio da matriz, foi identificada a
existência de fundos e órgãos colegiados na forma de conselhos, correspondentes aos planos
analisados em cada município. Os quais foram apresentados na forma de tabela e gráficos.
Também foram levantados os principais problemas urbanísticos e ambientais na
bacia, a fim de complementar a análise.

Análise e discussão
Neste item será contextualizado, brevemente, o histórico de planejamento público,
no intuito de demonstrar em que momento o planejamento começou a ser mais
instrumentalizado nos municípios, através dos planos municipais. São abordadas algumas
tipologias de planejamento para nortear a pesquisa, e, de forma mais aprofundada, realizada
a análise do planejamento urbanístico e ambiental na bacia do Rio Camboriú e Contíguas.

Planejamento público: dos planos nacionais aos planos municipais
Não há pretensão de se aprofundar na história do planejamento público brasileiro,
tema compreendido em inúmeros estudos da literatura. Cabe, aqui, tão somente pinçar
alguns marcos da trajetória do planejamento brasileiro, entre as décadas de 1930 e 1980, e os
desdobramentos após Constituição Federal de 1988.
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O intuito é discorrer sobre a desconcentração do planejamento governamental,
especialmente a mudança de perspectiva a partir da Constituição Federal de 1988, que
evoluiu, ainda que a passos lentos, para uma maior participação dos municípios e inserção da
sociedade nos processos de planejamento urbanístico e ambiental.
O primeiro plano quinquenal brasileiro, denominado Plano Especial de Obras Públicas
e Reaparelhamento da Defesa Nacional (1939-1943), que, após revisto, passou a ser
denominado Plano de Obras e Equipamentos (POE), consistia no rearranjo de orçamento,
alocação de verbas e controle de projetos (Ver Quadro 1). Os planos nacionais dos anos
subsequentes (1950; 1956; 1962; 1964-66; 1968-70; 1972-74; 1975-79; 1980-85; 1986-89)
apesar de, por vezes, apresentarem-se sobre bases ideológicas ou cenários políticos
diferentes, todos estiverem, de algum modo, voltados ao crescimento econômico (movido
pela industrialização), à infraestrutura, aos investimentos das indústrias de base, em
tentativas frustradas de equilibrar as dimensões econômica e social, ou, ainda, voltados ao
combate da inflação. (IPEA, 2010).
Embora se destaque, neste período, a existência de planejamento por parte governo,
os planos estavam centralizados na Administração Pública Federal. Além disto, uma frase
célebre, dita pelo ex-ministro da Fazenda na década de 1960, Antônio Delfim Neto,
representa o cenário desse período: “primeiro temos de fazer o bolo crescer para depois
distribuí-lo”8. Ou seja, a primazia do planejamento focava no crescimento a qualquer custo,
em detrimento das políticas de redução das desigualdades.
Souza (2010) relembra o ano de 1973, quando houve o primeiro choque do petróleo e
aumento da crise do sistema capitalista e que abalou as bases do planejamento até então
orientado por influências dos países do Reino Unido, França e Alemanha. Na passagem das
décadas de 1970 para 1980, o neoliberalismo passou a ser representado pela nova direita da
Inglaterra e dos Estados Unidos. Sendo que, em 1980, devido ao enfraquecimento do
pensamento da esquerda, há uma queda do keynesianismo, da social democracia e do dito
Estado do Bem-Estar Social (Welfare State). Com isso, o planejamento brasileiro perdeu (e

8

Disponível em:https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/fazer-o-bolo-crescer-para-depois-dividilo/. Acesso em: 11 de dez. 2019.
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vem perdendo) espaço diante do imediatismo e do privatismo decorrentes do Estado pósdesenvolvimentista.
Assim também, os anos seguintes destacam-se pelo imediatismo da gestão focada
apenas nos planos de estabilização econômica, que perduraram alguns anos na busca de
maior controle inflacionário.
A insatisfação política, a crise econômica e o descrédito institucional dão início ao
processo de redemocratização brasileira e também novas formas de pensar o planejamento
começam a ser debatidas.
A Constituição Federal de 1988, além de simbolizar a máxima do que constitui um
Estado Democrático de Direito ditando regramentos aos direitos individuais, coletivos,
ambientais e sociais, traz, em seu Art. 18, que “a organização política-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição”. No § 3º do Art. 25 define algumas prerrogativas
dos Estados: “instituir regiões metropolitanas9, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. E, no seu Art. 30,
define como competências municipais
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
programas de educação infantil e de ensino fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população;

9

Os municípios de Camboriú e Balneário Camboriú fazem parte da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí e
em conjunto com Itajaí, Navegantes e Penha constituem seu núcleo metropolitano. Além disto, a região é
composta por uma área de expansão integrada pelos municípios de Bombinhas, Itapema, Balneário Piçarras
e Porto Belo, necessitando, ainda, de ações para efetivar as políticas públicas de integração e
desenvolvimento sustentável do território, conforme Lei Complementar Estadual nº 495, de 26 de janeiro de
2010. Disponível em: http://leisestaduais.com.br/sc/lei-complementar-n-495-2010-santa-catarina-institui-asregioes-metropolitanas-de-florianopolis-do-vale-do-itajai-do-norte-nordeste-catarinense-de-lages-da-fozdo-rio-itajai-carbonifera-e-de-tubarao. Acesso em: 10 de dez. 2019.
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VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Após a Constituição Federal de 1988 é que o planejamento público municipal se torna
uma obrigatoriedade, visto que se instituiu o modelo federativo, dando certa autonomia aos
municípios e novas diretrizes para o planejamento e os orçamentos públicos. A CF/88
também trouxe possibilidades de planejar a partir da organização de diferentes escalas
regionais.
A nova tentativa de se retomar o planejamento, tendo como pano de fundo o Estado
Democrático de Direito, se ampara em alguns pontos
a participação da sociedade na definição das prioridades nacionais, o
estabelecimento de um novo modelo de relações federativas adaptado à
autonomia dos governos subnacionais, a regulamentação dos novos
dispositivos constitucionais que tratam de matérias correlatas e a
preocupação com a eficiência e a eficácia da gestão pública. Ademais,
chamava atenção para um ponto de fundamental importância: uma
convivência harmônica entre os Poderes da República como condição
indispensável para a coordenação das decisões de políticas públicas, da qual,
como vimos, depende a eficácia do planejamento. (IPEA, p. 187, 2010)

Os direitos individuais, coletivos, sociais e ambientais previstos na CF/88,
dependeriam de regulamentação através de legislações específicas, estas que trariam a
obrigatoriedade dos planos municipais. Um exemplo, no caso de legislações urbanísticas, que
interessa ao propósito desta pesquisa, é a Lei Federal 10.520 de 2001, que trata do Estatuto
da Cidade e trouxe a obrigatoriedade, a municípios acima de 20 mil habitantes, da elaboração
dos Planos Diretores Municipais. Outros exemplos são algumas legislações de caráter
ambiental, quais sejam: Lei Federal nº 9.433/1997, que trata da Política Nacional de Recursos
Hídricos e obriga a União e o Estado, por meio dos órgãos descentralizados de participação
social - os Comitês de Bacia – a elaborarem o Plano de Recursos Hídricos da bacia
hidrográfica, conforme dominialidade à qual condiz seu rio principal; a Lei Federal nº
11.445/2007, que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico e define a
obrigatoriedade dos Planos Regionais ou Municipais de Saneamento Básico; a Lei Federal nº
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12.305/2010, que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, igualmente, exige o Plano
Regional ou Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, entre outras.
O que se pode verificar é que a necessidade dos Planos Municipais surgiu após as
legislações regulamentadoras da CF/88. Isso representa um avanço para se pensar a
ocupação do espaço urbano e os problemas ambientais da cidade. Entretanto, é necessário
que haja planejamento orientado de forma multidisciplinar, com transparência no uso dos
recursos públicos e com processo continuado de ampla participação social, desde a
elaboração, a implementação até a avaliação dos planos. Para isto, há que se institucionalizar
dois elementos complementares ao plano, o fundo e o conselho, esta tríade, em qualquer que
seja a área, é que irá dar base para a execução das políticas públicas.

Tipologias de planejamento
Recorrendo aos estudos de geografia e da sociologia urbana, traz-se aqui uma síntese
do amontoado de correntes ideológicas, políticas e econômicas nacionais e internacionais
que se alternaram e foram determinantes para a evolução do conceito de planejamento. A
priori, utilizou-se as tipologias de planejamento apresentadas no Quadro 1, pelo fato de
demonstrarem o contexto em que se situam os primeiros planos nacionais elaborados pelo
governo, mas que também servem para identificar o possível enquadramento dos planos
municipais elaborados no âmbito da bacia do Rio Camboriú.
Souza (2010) sistematizou algumas tipologias de planejamento (Ver Quadro 1). Esta
sistematização baseou-se em oito critérios (ideia-força central; filiação estética; escopo; grau
de interdisciplinaridade; permeabilidade em face da realidade; grau de abertura com a
participação popular; atitude em face do mercado referencial político filosófico), sob os quais
ele subsidia sua análise da oposição entre o planejamento convencional e o não convencional.
Por fim, ao tecer críticas, seja às bases conceituais, às teorias ou à aplicação metodológica
propriamente dita, Ele compartilha a perspectiva autonomista e auto gestionária, a partir da
reflexão político filosófica de Castoriadis.
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Quadro 1 – Tipologias de Planejamento
Tipologia

Dimensão

Influência

Planejamento
físico-territorial
convencional
(blueprint
planning)

Planejamento mais antigo, denominado também como clássico, baseado
na força regulatória do Estado e no ordenamento espacial. Tem como
pressuposto a cidade ideal. Já havia base intelectual antes dos anos 40,
inclusive em estudos urbanísticos de Le Corbusier, tendo sido incorporado
nacionalmente após a guerra de 1939-45 e com auge marcado entre os
anos 50 e 60.
Também obedece a uma abordagem clássica regulatória, porém com as
premissas epistemológicas, metodológicas, marcado pela cientificização
do planejamento, por maior racionalidade instrumental e tecnicidade.
Com foco no conjunto de múltiplos sistemas, enfoque abrangente e na
incorporação de dados científicos, desenvolveu-se entre as décadas de
1960 e 1970.
Teve início nos anos 80, com auge nos anos 90, tinha como fio condutor o
espírito econômico em detrimento do regulatório, privilegiando o capital
imobiliário e os grupos dominantes sem dar espaço à voz popular. Marcado
também pela arquitetura pós-modernista (que incorpora, além do físicoterritorial, outras dimensões voltadas aos objetivos econômicos). Uma das
suas subdivisões apresenta-se como new urbanismo, que se opõe ao
planejamento naturalista (baixa densidade), definido por áreas de
concentração como estratégia de direcionamento de mercado. Apesar dos
títulos de modernidade, considera-se como modelo conservador.
Surge com o objetivo de considerar a preocupação com o meio ambiente
e com o desenvolvimento sustentável. Traz o foco para a modernização
com a sustentabilidade ecológica das cidades, visando ao equilíbrio entre
o desenvolvimento econômico e o viés ambiental.

Países do Reino Unido,
França e Alemanha

Planejamento
sistêmico
(systems
planning),

Planejamento
mercadófilo

Planejamento
ecológico

Planejamento
comunicativo/
colaborativo

Planejamento
Rawlsiano

Planejamento
baseado
na
perspectiva
autonomista

Considera a ação comunicativa como meio para definir normas e valores
que tenham validade no processo e no contexto de planejamento. Tem
como pressuposto que a racionalidade comunicativa, fundamentada no
Estado Democrático do Direito e na soberania popular, é um meio capaz
de alcançar o consenso. Apesar de trazer uma abordagem não
conservadora, ao passo que considera a voz popular, não é considerado
suficiente porque não tem capacidade de consolidar a prática do agir
comunicativo devido às desigualdades e por não superar as contradições
de classes durante a construção do consenso a partir da persuasão.
Considera a teoria de Jhon Rawls, visando à ética da justiça enquanto
equidade. Baseia-se na crítica ao princípio de utilidade, que admite
compensação pelas perdas de alguns por meio dos ganhos de outros;
considera o princípio da diferença, mas não se aprofunda na heteronomia
estrutural como as divisões de classe de uma sociedade capitalista.
Representa uma evolução ideológica no pensar o planejamento, mas
considera a autonomia como liberdade pessoal, o que confere um caráter
individualista sem conseguir avançar para a interrelação do desigual com a
coletividade.
O planejamento possibilita a participação ativa da sociedade na melhor
acepção democrática, dando-lhes condições de planejar as políticas
públicas em todas as etapas, decidindo os caminhos e gerando a condição
de construir o consenso através do exercício da crítica e da autonomia
individual e coletiva.

Fonte: adaptado de Souza, 2010.
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Espírito geddesiano.
Originado na GrãBretanha. Teoria Geral
dos Sistemas

Espírito
empresarialismo e
neoliberalismo
originado nos EUA e
Inglaterra na década de
1980

Relatório Brundtland de
1988, que cunhou o
termo
Desenvolvimento
Sustentável
Teóricos de
planejamento urbano
anglo-saxões com
inspiração filosófica na
Teoria da Razão e do
Agir comunicativo de
Juergen Habermas

Defendida por Shean
McConnel, com
reflexão filosófica de
Jhon Rawls,
especificamente na sua
concepção de “justiça
enquanto fairness”

Relação entre
autonomia individual e
coletiva, defendida por
Castoriadis. Inclui o
caráter político no
planejamento.
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Análise do planejamento urbanístico e ambiental na Bacia
A análise do planejamento urbanístico e ambiental na bacia do Rio Camboriú foi
baseada nos planos municipais10 de Camboriú e Balneário Camboriú, considerando princípios
e diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, do Estatuto da Cidade, de outras políticas
ambientais relacionadas. Também fazem parte da pesquisa dados de uso e ocupação do solo,
aspectos demográficos e os problemas urbanísticos e ambientais comuns aos dois municípios
em análise.
Foi considerado o total de 9 planos municipais relativos às legislações urbanísticas e
ambientais, para averiguar a existência destes planos em cada município da bacia, a data de
elaboração dos mesmos, bem como os respectivos conselhos como órgãos colegiados de
participação social e fundos instituídos, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Relação de planos, conselhos e fundos existentes em cada município.
Camboriú

PLANOS MUNICIPAIS

Balneário Camboriú

S/
N*

ANO C** F***

PLANOS MUNICIPAIS

S/ N* ANO C** F***

Plano de Meio Ambiente

S

2013

S

S

Plano de Meio Ambiente

N

S

S

Plano Diretor

S

2017

S

S

Plano Diretor de Uso/ Ocupação do Solo

S

2006

S

S

Plano de Saneamento Básico

S

2015

S

S

Plano de Saneamento Básico

S

2013

S

S

Plano de Resíduos Sólidos

S

2018

N

S

Plano de Resíduos Sólidos

S

2013

S

S

Plano de Mudanças Climáticas

N

N

N

Plano de Mudanças Climáticas

N

Plano de Defesa Civil

N

N

N

Plano de Defesa Civil

N

Plano de Mobilidade Urbana
Plano de Habitação de Interesse
Social
Plano de Drenagem Pluvial

S

N

N

Plano de Mobilidade Urbana

S

2019

S

N

N

N

N

Plano de Habitação de Interesse Social

S

2012

S

S

N

N

N

Plano de Drenagem Pluvial

N

N

N

2017

* Sim/ Não; ** Conselho; *** Fundo - Fonte: elaborado pelos autores.

Do total de planos considerados relevantes para representar o planejamento
urbanístico e ambiental, foram avaliados cinco planos existentes em cada município. A

10

Os planos foram consultados nas versões digitais e impressas, sendo que parte da análise das informações de
planejamento dos municípios foi possível devido à participação direta dos autores na gestão e conselhos
municipais.
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análise foi baseada numa Matriz de Avaliação elaborada com oito critérios e subcritérios
selecionados com base nos princípios e instrumentos presentes nas legislações analisadas,
bem como pontuações e conceito final conforme itens identificados ou não identificados em
cada município, Ver Tabela 3.
O município de Camboriú, apesar de estar em acentuado crescimento populacional
nas últimas décadas, ainda possui área rural com extensas áreas de terra e recursos naturais
a serem protegidos para garantir a qualidade ambiental na bacia. Porém, muitas áreas
disponíveis estão ameaçadas de ocupação devido ao deslocamento do mercado da
construção civil e mercado imobiliário que encontrou limites em Balneário Camboriú e visa
manter sua sustentação.
Por outro lado, embora Balneário Camboriú possua situação econômica favorável, já
adensou maior parte do seu território. Somado a isto, é uma cidade turística, que recebe uma
população sazonal significativa, demandando maior infraestrutura, mais água e condições
adequadas de mobilidade.

Tabela 3 - Matriz de avaliação do planejamento urbanístico e Ambiental no âmbito da Bacia
do Rio Camboriú e Contíguas
MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL NO ÂMBITO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ

TABELA DE CONTEÚDO E AVALIAÇÃO
Cada item da Tabela possui pontuação de “0, 1, 2, 3, 4, 5, sendo 0 (zero) "não identificado"; 1 (um) "muito ruim"; 2 (dois) "ruim"; 3 (três)
"bom"; 4 (quatro) "muito bom"; 5 (cinco) "ótimo".
2. O resultado final da avaliação corresponde à média aritmética simples da soma total de cada município, que por sua vez será
classificada da seguinte maneira: média menor ou igual a 1, resulta em MUITO INSATISFATÓRIO; média menor ou igual a 2 e maior que
1, resulta em INSATISFATÓRIO; média menor ou igual a 3 e maior que 2, resulta em SATISFATÓRIO; e média menor ou igual a 5 e
maior que 3, resulta em MUITO SATISFATÓRIO.

Item

1

Critério

COMPATIBILIDADE

Conceito do
critério

Considera a
compatibilidade
dos planos
municipais com a
Política e o Plano
de Recursos
Hídricos;

Orientações

a) Os planos municipais são
compatíveis com o Plano de
Recursos Hídricos = 3
b) Os planos municipais
consideram apenas dados de
recursos hídricos relativos à
bacia hidrográfica para o
Diagnóstico e Prognóstico =
2
c) Os planos municipais
consideram apenas dados de
recursos hídricos relativos à
bacia hidrográfica apenas
para o Diagnóstico = 1
d) Não identificado = 0
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Município

Pont.

Camboriú

1

Balneário
Camboriú

1

Justificativa / Observação
Os planos analisados foram
elaborados antes do Plano
Municipal de Recursos
Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio
Camboriú e Contíguas 2018.
Há necessidade de revisão e
compatibilização dos
mesmos.
Os planos analisados foram
elaborados antes do Plano
Municipal de Recursos
Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio
Camboriú e Contíguas 2018.
Há necessidade de revisão e
compatibilização dos
mesmos.
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2

3

4

5

11

Considera a
intersetorialidade
interna (entre
setores/planos
relacionados no
âmbito do
município) e a
INTERSETORIALIDADE intersetorialidade
externa
(considera a
inter-relação dos
planos/setores
entre os
municípios no
âmbito da bacia)

INTEGRALIDADE

PARTICIPAÇÃO
SOCIAL

DIMENSÃO
TEMPORAL

Considera os
critérios e
componentes
mínimos exigidos
em cada
temática

a) A intersetorialidade dos
planos municipais se dá
interna e externamente de
forma satisfatória = 3
b) A intersetorialidade dos
planos municipais se dá
apenas internamente ou
externamente = 2
c) A intersetorialidade se dá
apenas por dados ou
projetos específicos = 1
d) Não identificado = 0

a) Abrange os elementos
mínimos plenamente = 3;
b) Abrange os elementos
mínimos parcialmente = 2;
c) Abrange parte dos
elementos mínimos = 1;
d) Não identificado= 0

a) Ampla participação social
com adoção de metodologia
participativa desde a fase de
elaboração dos planos até à
aprovação em Audiência
Pública; autonomia da
sociedade nos processos
Avalia o grau de
decisórios; órgãos
participação
colegiados ativos e
social nas fases
existência de mecanismos de
de planejamento, controle social = 3
implementação e b) Participação dos atores
avaliação das
sociais em parte dos
políticas e planos processos, órgãos colegiados
em cada
ativos e Audiência Pública de
município.
aprovação do plano = 2
c) Baixo grau de
envolvimento dos atores
sociais, órgãos colegiados
inexistem ou estão inativos
Audiência pública de
aprovação = 1
c) Não atende = 0
Avalia o
a) Maior parte dos planos e
horizonte de
ações considera o
tempo
planejamento de médio ou
usualmente
longo prazo (10 /20 anos ou
aplicado no
mais), prevê a revisão a cada

Camboriú

1

Balneário
Camboriú

1

Camboriú

2

Balneário
Camboriú

2

A inter-relação dos planos
municipais não foi
identificada entre os planos
do município menos ainda
entre os planos municipais do
outro município que
compartilha a bacia.
A inter-relação dos planos
municipais não foi
identificada entre os planos
do município menos ainda
entre os planos municipais do
outro município que
compartilha a bacia. Há
apenas a consideração de
dados específicos correlatos.
Foi identificada a
intersetorialidade apenas na
execução do Projeto
Produtor de Água do Rio
Camboriú11, desenvolvido de
forma cooperada entre os
municípios.
Os planos analisados
atendem ao escopo mínimo
exigido nas respectivas
legislações, porém de forma
parcial.
Os planos analisados
atendem ao escopo mínimo
exigido nas respectivas
legislações, porém de forma
parcial.

1

A participação social se dá de
forma muito insatisfatória e
há órgãos colegiados
inativos.

Balneário
Camboriú

2

A participação social ocorre
em parte das etapas de
elaboração dos planos,
geralmente para cumprir os
aspectos mínimos exigidos.
Não se identificou processo
participativo e autonomia
social.

Camboriú

2

Maior parte dos planos não
atende ao planejamento de
longo prazo ou está
desatualizado.

Camboriú

O Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú foi criado através da Lei Municipal nº 3.026, de 26 de novembro
de 2009. O objetivo é a recuperação ambiental da bacia considerando a relação água-solo-floresta, no intuito
de proteção da cobertura vegetal e melhora da disponibilidade hídrica e da qualidade de água, por meio de
pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais que adotam práticas conservacionistas nas suas
propriedades.
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planejamento
urbano e
ambiental dos
municípios em
análise.

6

7

8

DIMENSÃO
DEMOGRÁFICA

PRESENÇA DE
INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO
URBANÍSTICO E
AMBIENTAL

MECANISMOS DE
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

4 anos, possui metas
progressivas e plano
atualizado = 3
b) Maior parte dos planos e
ações considera o
planejamento de médio ou
longo prazo (10 /20 anos ou
mais); prevê a revisão a cada
4 anos, mas se encontra
desatualizado = 2
c) Maior parte dos planos e
ações considera o
planejamento de curto
prazo, prevê a revisão, mas
se encontra desatualizado =
1
c) Não identificado = 0
a) A dimensão demográfica
será pontuada em até 1
ponto para cada atributo
atendido, podendo haver
O planejamento somatória até 5:
é coerente
- População fixa;
quanto aos
- População flutuante;
aspectos
- Projeção demográfica de
populacionais?
longo prazo;
- Migração, incluindo
aspectos migratórios
pendulares;
b) Não identificado = 0
a) Aplicar até 1 ponto para
cada item plenamente
atendido, sendo que a
pontuação máxima será 5. A
questão orientativa consiste
em identificar instrumentos
que visam inibir a
São considerados
degradação ambiental ou
instrumentos de
instrumentos que incentivam
planejamento
à proteção do meio
municipal
ambiente:
relativos à
- Instrumentos de regulação
temática do
do ordenamento territorial
trabalho àqueles
em prol da proteção
previstos na
ambiental, como exemplo o
Política Nacional
zoneamento ecológico
de Meio
econômico
Ambiente e no
- Instrumentos de
Estatuto das
fiscalização e sanção;
Cidades.
- Instrumentos de tomada de
decisão como Avaliação de
Impacto Ambiental EIV e EIA
- Instrumentos econômicos
de incentivo tributário ou
financeiro;
b) Não identificado
a) Aplicar até 1 ponto para
cada item atendido, sendo
que a pontuação máxima
Prevê
será 5.
mecanismos de
- Conselho ativo;
controle,
- Metas definidas;
monitoramento e
- Prevê indicadores para
avaliação tais
nortear o monitoramento
como conselhos
das ações;
relatórios; metas
- Prevê relatórios de gestão;
e indicadores
- Avaliação sistemática e
revisão dos planos
b) Não identificado = 0
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Balneário
Camboriú

2

Maior parte dos planos está
desatualizado, inclusive o
Plano Diretor que foi
elaborado em 2006 e está
pendente de atualização.

Camboriú

1

Os planos são falhos, maior
parte não considera mais de 1
dos aspectos demográficos.

2

Maior parte dos planos
considera a população fixa e
flutuante, porém a projeção
demográfica, para fins de
planejamento de ações, não
é considerada
adequadamente, da mesma
forma para os aspectos
migratórios.

1

Não se identificou
instrumentos de uso e
ocupação do solo e
instrumentos econômicos em
prol da proteção ambiental.
Não há zoneamento
ecológico econômico.

2

Há presença dos
instrumentos citados, porém
visando incentivar a
ocupação e aumento dos
índices construtivos sem
preocupação em regular a
ocupação com preocupação
ambiental. Não há
zoneamento ecológico
econômico. Identificou-se
uso de EIV EIA, instrumentos
de fiscalização/sanção
significativos no setor do
saneamento básico.

1

Parte dos planos analisados
atende ao item Conselho
Ativo e parte prevê metas
definidas, razão pela qual se
deu a nota 1. O critério mais
precário é a falta de previsão
de mecanismos de avaliação.

2

Parte dos planos analisados
possui conselhos ativos,
parte possui metas definidas.
Há previsão de indicadores.
Não há previsão de relatórios
de gestão e apenas
considera-as a necessidade

Balneário
Camboriú

Camboriú

Balneário
Camboriú

Camboriú

Balneário
Camboriú
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de revisão sem considerar a
avaliação sistemática.

SOMA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ:

10

MÉDIA ARITMÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ: 1,25
SOMA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ: 14
MÉDIA ARITMÉTICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ: 1,75
MÉDIA ARITMÉTICA DA SOMA DE AMBOS OS MUNICÍPIOS: 17
RESULTADO GLOBAL DA AVALIAÇÃO: 1,5
(i) média menor ou igual a 5 e maior que 3: MUITO SATISFATÓRIO
(ii) média menor ou igual a 3 e maior que 2: SATISFATÓRIO
(iii) média menor ou igual a 2 e maior que 1: INSATISFATÓRIO
(iiii) média menor ou igual a 1: MUITO INSATISFATÓRIO

O planejamento urbanístico e ambiental no
âmbito da bacia hidrográfica do Rio
Camboriú e Contíguas apresenta-se
INSATISFATÓRIO.

Fonte: elaborado pelos autores.

Indicadores
Outro aspecto que complementa a análise do objeto investigado são os indicadores.
Há uma infinidade de indicadores ou índices que refletem as condições de desenvolvimento
e sustentabilidade dos municípios.
Meirinho, Bucior e Dias (2016) defendem a importância do equilíbrio das dimensões
econômica, social e ambiental, relacionando diferentes indicadores como, por exemplo, o
Produto Interno Bruto - PIB, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, EPI Enviromental
Performance Index. Destacam referências que buscam aplicações práticas nos municípios
como os índices do Programa Cidades Sustentáveis, bem como analisam as dimensões dos
55 indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE. Dentre elas, na área ambiental, são
citados os indicadores de concentração de poluentes no ar em áreas urbanas, queimadas e
incêndios florestais e balneabilidade dos oceanos.
Independentemente da base de indicadores utilizada, acredita-se na importância de
considerar as diferentes dimensões, para que se possa ter parâmetros de análise condizentes
à busca do desenvolvimento sustentável nos municípios.
Neste sentido, a pesquisa considerou os dados de ambos os municípios a partir do
Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável da Federação
Catarinense dos Municípios FECAM, que visa fortalecer os processos de planejamento,
avaliação e tomadas de decisão. Ver Tabela 4.
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Tabela 4 - Aspectos integrados - Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável
Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável
Índice/ Dimensão

Balneário
Camboriú

Camboriú

IDMS

0,661

0,629

Sócio cultural

0,777

0,644

Econômica

0,619

0,438

Ambiental

0,612

0,876

Político Institucional

0,635

0,559

Fonte: FECAM, 2019.

Resultados
O Gráfico 1 evidencia o número de planos, fundos e conselhos instituídos em cada
município.
No município de Balneário Camboriú, dos nove planos considerados relevantes,
existem apenas cinco, sendo que as Tabelas 1 e 2 indicam que 4 deles estão desatualizados,
necessitando de revisão. Existem seis fundos e seis conselhos instituídos. As áreas não
atendidas por plano municipal são: defesa civil, meio ambiente, mudanças climáticas e
drenagem pluvial.
Quanto ao município de Camboriú, do total de nove planos considerados na pesquisa,
cinco foram instituídos, sendo que as Tabelas 1 e 2 indicam que três estão atualizados e dois
necessitam de revisão. Existem três fundos e três conselhos. Assim, temos seis áreas
desprovidas de plano, são elas: mudanças climáticas; defesa civil, habitação de interesse
social e drenagem pluvial.
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Gráfico 1 - Número de instrumentos de planejamento existentes em cada município
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO

3

FUNDO

3

CAMBORIÚ
6

6

5
5

PLANO
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fonte: elaborado pelos autores.

O gráfico 2 apresenta a pontuação alcançada pelos municípios em cada um dos
critérios analisados. Em nenhum dos critérios os municípios atingiram pontuação superior a
dois.
No que se refere à intersetorialidade e a compatibilidade dos planos e políticas, os
municípios tiveram um desempenho ainda inferior, não ultrapassando 1 ponto. Isto significa
que o planejamento não considera a intersetorialidade, não há planejamento alinhado entre
os setores do mesmo município, tampouco entre os municípios.

Gráfico 2 – Resultado da Matriz de Avaliação
MECANISMOS DE MONITORAMENTO E…
PRESENÇA DE INSTRUMENTOS DE…
DIMENSÃO DEMOGRÁFICA
DIMENSÃO TEMPORAL
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
INTEGRALIDADE
INTERSETORIALIDADE
COMPATIBILIDADE
Balneário Camboriú

Camboriú

0

1

2

3

4

5

Fonte: elaborado pelos autores.

O Gráfico 3 apresenta a média aritmética do município de Camboriú, que alcançou
1,25 pontos, e a média aritmética de Balneário Camboriú, que atingiu 1,75 pontos. A média
final de ambos os municípios totalizou 1,5.
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Gráfico 3 – Média de pontuação dos municípios
5
4
3

1,75

2

Média

1,25
1

1,5

0

Camboriú

Balneário Camboriú

Fonte: elaborado pelos autores.

Sendo assim, o conceito final apresentado, como na avaliação apresentada na Tabela
3, resultou em um planejamento urbanístico e ambiental insatisfatório.

Considerações finais
Os planos municipais não atendem ao mínimo exigido nas legislações urbanísticas.
Devido ao baixo grau de participação da sociedade e à ausência de instrumentos de
monitoramento e avaliação, a execução dos planos, a gestão e o controle social também
ficam comprometidos.
Os processos de planejamento não observam, de forma adequada, os princípios
democráticos de participação da sociedade. Há falhas na organização de espaços e órgãos
colegiados e na utilização de metodologias adequadas para a efetiva participação dos
cidadãos. O planejamento mais adotado é do tipo sistêmico, não havendo autonomia nos
processos por parte da sociedade.
A ausência de relação entre os diferentes setores e o fato de não haver planejamento
integrado demonstram a dificuldade de se alcançar a solução para problemas comuns entre
os municípios, como a degradação ambiental, a falta de disponibilidade hídrica para atender
às demandas de abastecimento público, a poluição dos rios e praias, as enchentes, as
inundações e os problemas de mobilidade urbana.
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Ficou demonstrado que o crescimento populacional ocorreu exponencialmente em
ambos os municípios, devido ao desenvolvimento turístico e estímulo do mercado
imobiliário. Devido à ausência de um planejamento ambiental integrado, as desigualdades
sociais, econômicas e ambientais estão refletidas nos índices analisados. Um município
desenvolveu-se mais do que o outro. O rio nasce num município e deságua no outro. A
poluição não respeita limites territoriais. Os corpos hídricos fazem parte do mesmo sistema
de drenagem. Os impactos ambientais abrangem a bacia como um todo. Há necessidade de
maior integração nas políticas públicas ambientais e os planos setoriais de ambos os
municípios.
Atualmente, em que pese a autonomia dos municípios, há que se repensar a
importância do planejamento integrado entre os dois municípios que compartilham a bacia
ou na escala de região metropolitana. Projetos que ocorrem de forma cooperada entre os
municípios, como o Produtor de Água do Rio Camboriú, devem ser estimulados. Ambos os
municípios dependem da proteção de áreas estratégicas para a disponibilidade hídrica e para
a contenção de cheias. Estes problemas indicam a necessidade de um planejamento
conjunto, não somente razão de escala de planejamento de bacia para fins de proteção dos
recursos naturais, mas, também, em razão da interdependência entre os municípios.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise do cenário de crises,
disputas e resistências que envolve as comunidades tradicionais
pesqueiras e quilombolas da Ilha de Maré, Salvador – Bahia. Uma das
temáticas que tem ganhado relevante destaque, nas últimas décadas,
refere-se às inúmeras disputas e conflitos territoriais que as comunidades
tradicionais pesqueiras têm vivenciado nos seus territórios. No estado da
Bahia esse cenário envolve cerca de 600 comunidades e mais de 100 mil
famílias, dentre as quais destacamos aquelas situadas na Ilha de Maré,
localizada na Baía de Todos os Santos (BTS). Possuidoras de um amplo
conhecimento sobre as águas, os manguezais e os pescados da BTS, a
relação de apropriação desenvolvida por essas comunidades com a
natureza é caracterizada por extremos laços de identidade,
pertencimento e, principalmente, respeito, onde são desenvolvidos
valores simbólicos e materiais que asseguram o seu modo de vida e
configuram suas territorialidades. Territorialidades que têm sido
intensamente ameaçadas e, em alguns casos, destruídas, pelo modelo de
desenvolvimento historicamente empregado no local. Observa-se que os
espaços que eram de uso das comunidades, aos poucos, foram sendo
ocupados, delimitados e controlados por novas e distintas atividades
(aquícola, portuária, metalúrgica, petroquímica, turística etc.),
originando inúmeras crises sociais, econômicas, ambientais, além das
disputas territoriais. Para o desenvolvimento da análise, recorremos
metodologicamente às técnicas da pesquisa participante com a utilização
dos seguintes instrumentos: levantamento bibliográfico, documental e,
principalmente, de campo, com a realização de reuniões, participação em
audiências públicas, oficinas de geografia e cartografia, mapeamento e
georreferenciamento dos territórios em disputa.
Palavras-Chave: Crises. Disputas. Resistência. Territórios. Pesca.

Abstract
This paper aims to present an analysis of the crisis’s, disputes’ and
resistance’s scenariosthat involves the traditional fishing and quilombola
communities of Maré Island, Salvador - Bahia.Certain issue that has
gained relevant prominence in the last decades, refers to the countless
territorial disputes and conflicts that traditional fishing communities have
experienced in their territories.In the Bahia State, this scenario involves
about 600 communities and more than 100 thousand families, among
which we highlight those located on MaréIsland, located in the Todos os
Santos Bay (TSB).These communities have a broad knowledge of the
waters, mangroves, and fishes of TSB. The relationship of appropriation
developed by these communities with Nature is based onprofound ties to
identity, belonging feelings and, above all, respect, where symbolic and
materials that ensure their way of life and configure their
territorialities.Territorialities that have been intensely threatened and, in
some cases, destroyed, by the development model that has been
historically employed on the site.We observed places that were used by
the communities in which were gradually being occupied, delimited, and
controlled by new and distinct activities (aquaculture, port, metallurgy,
petrochemical, tourism, etc.). This led to numerous social, economic, and
environmental crises, in addition to territorial disputes.For the
development of analytical goals, we used methodologically the
techniques of action-research using the following instruments:
bibliographic, document registration and mainly field surveys, with
meetings, joining in public hearings, geography and cartography
workshops, mapping and georeferencing disputed territories.
Keywords: Crises. Disputes. Resistance. Territories. Fishing.
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Introdução
Uma das temáticas que tem ganhado relevante destaque, nas últimas décadas,
refere-se ao cenário de inúmeras disputas e conflitos territoriais que as comunidades
tradicionais pesqueiras têm vivenciado nos seus territórios. No estado da Bahia esse cenário
envolve cerca de 600 comunidades e mais de 100 mil famílias, dentre as quais destacamos
aquelas situadas na Ilha de Maré, localizada na Baía de Todos os Santos (BTS), recorte
empírico analítico desse artigo.
Na Ilha de Maré, pode-se dizer que esse cenário tem origem ainda no século XVI,
quando da ocupação do Recôncavo Baiano por inúmeros engenhos de cana-de-açúcar e
fazendas. Com a chegada dos portugueses e, posteriormente, a constituição dos primeiros
engenhos, deu-se início a um longo processo de ocupação das terras que configuram, hoje,
os municípios localizados no entorno da BTS, a incluir as Ilhas de Maré, dos Frades, entre
outras.
A inserção dos engenhos e fazendas na Ilha, além de demarcar a “propriedade privada
das terras”, ocasionou a expulsão de inúmeros indígenas e campesinos livres. Fato que se
intensificou/consolidou no ano de 1850, com a Lei de Terras. De acordo com os moradores da
Ilha, nesse período, cerca de 60% do território local já se encontrava nas mãos dos senhores
de engenho e alguns fazendeiros. Décadas depois, com a abolição da escravatura, no ano de
1888, e o declínio da indústria açucareira, novos processos de ocupação da terra são
desenvolvidos, em especial pela atividade da agricultura e pecuária. Nesse período, muitos
senhores de engenho comercializaram parte de suas terras com fazendeiros da região, além
da ocupação de outras áreas de mata por “novos proprietários”.
É desse processo de ocupação/comercialização de terras que surgem as primeiras
crises e disputas territoriais, envolvendo, principalmente, os “quilombos” – constituídos em
Maré– e os fazendeiros que reivindicavam a propriedade da terra.
Observa-se que os acontecimentos/processos históricos ocorridos na época (Lei
Terras, abolição da escravatura, decadência da indústria açucareira e novos processos de
ocupação de terras desencadeados pela agricultura e pecuária) conformaram um novo
cenário, quando inúmeros ex-escravos e campesinos livres encontravam-se sem terra e/ou
sem trabalho. Na época, a alternativa existente era o trabalho nas fazendas, no qual as
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relações estabelecidas “eram baseadas no arrendamento da terra e na cessão da parte da
produção ao dono do terreno. Quando da chegada de um trabalhador de fora para trabalhar
no local, era costume dos fazendeiros cederam um pedaço de terra para o estabelecimento
da roça” (INCRA, 2016b, p. 98). “Os donos diziam que as terras eram deles e se quiséssemos
ficar, tínhamos que trabalhar e pagar o arrendamento. Como tínhamos família e precisávamos
de um lugar para morar e trabalhar, era isso ou nada!” (DEPOIMENTO PESCADOR DA ILHA,
2016).
As diversas imposições feitas aos trabalhadores e a exploração nas relações de
trabalho foram os motivos que levaram à ocorrência de inúmeras disputas entre posseiros e
fazendeiros. Pois, não existia, para os trabalhadores, “nenhuma segurança em relação à
apropriação da produção e nem de continuidade no local, apesar da presença centenária,
desde o tempo dos pais, avós e, em alguns casos, bisavós” (INCRA, 2016b, p. 98).
As constantes ameaças, a insegurança e a exploração realizada pelos fazendeiros
ocasionaram, na década de 1960, uma intensificação dos conflitos existentes, liderados, em
parte, pelos “Cachoeiranos” (grupo de trabalhadores que vieram do município de Cachoeira
para trabalhar e residir na Ilha) que, revoltados com a situação vivenciada, questionavam e se
negavam a aceitar tais arbitrariedades. A destacar: expulsão dos posseiros; obrigação de
entrega de toda a produção; destruição de roças por gados dos fazendeiros; incêndio nas
casas, prisões etc. (INCRA, 2016b).
Foi a partir da presença dos Cachoeiranos que muitos trabalhadores da Ilha deixaram
de pagar o arrendamento e de entregar parte de sua produção, ocasionando novos conflitos
com os fazendeiros. Como consequência, muitos posseiros foram expulsos, enquanto outros
abandonaram suas roças, passando a se dedicar à pesca e à mariscagem, tendo como
atividades complementares o extrativismo e a pequena agricultura nos “quintais das casas”.
É desse cenário que decorre o declínio da atividade da agricultura na Ilha.
Todavia, mesmo com o declínio da atividade, a Ilha de Maré, ainda hoje, é ocupada
por diversas fazendas, que abrangem cerca de 70% do território local. Algumas destas se
resumem a pastos e matas, outras são utilizadas pelas comunidades para a pequena
agricultura e alguns posseiros para comércio e serviços. É importante destacar que a ideia de
“propriedade das terras aos fazendeiros” ainda permanece, negando os direitos territoriais
das comunidades tradicionais locais (INCRA, 2016b).
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Além dos conflitos com os fazendeiros, outras disputas territoriais passaram a existir
na Ilha, no decorrer dos anos, principalmente, a partir das décadas de 1940 e 1950, quando
tiveram início as atividades de extração e tratamento do petróleo. Deste então, foram
inseridos próximo à Ilha de Maré mais de 300 empreendimentos, contendo indústrias,
terminais portuários privados, dutos, cais, tanques de armazenamento de produtos químicos,
instalações petrolíferas, entre outros (SARAIVA, 2008; CARNEIRO et al, 2014).
As disputas e os conflitos que antes ocorriam no interior da Ilha se diversificaram e se
expandiram para toda a área da BTS, tendo influência direta no território pesqueiro local. “Há
evidências científicas de que o meio ambiente de trabalho de marisqueiras e pescadores
artesanais de Ilha de Maré está quimicamente contaminado, inclusive com risco toxicológico
e carcinogênico para a saúde humana” (CARVALHO et al, 2014, p. 6).
Em pesquisa apresentada no Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e
Saúde no Brasil, no ano de 2014, sobre os diversos conflitos vivenciados pelos pescadores
artesanais da Ilha, as seguintes denúncias foram destacadas:
(1) poluição hídrica e atmosférica; (2) irregularidades ambientais derivadas
da falta de licenciamento do porto; (3) falta de atuação dos órgãos
ambientais; (4) ausência de estudos relacionados aos riscos a que a
população local estaria exposta face à poluição provocada pelas indústrias
químicas ali instaladas; (5) impactos ambientais provocados pela dragagem,
processo que estaria provocando a mortandade de peixes e prejudicando os
pescadores (MIASB, 2014, p. 1).

Além das denúncias, a pesquisa ainda destaca como esses conflitos têm alterado o
regime tradicional de uso e ocupação do território, a forma com que as comunidades têm
lutado contra as “práticas de racismo ambiental” vivenciadas historicamente e,
principalmente, a falta/irregularidade na demarcação dos territórios tradicionais.
Das 11 comunidades existentes na Ilha, 6 são certificadas pela Fundação Cultural
Palmares como quilombolas e encontram-se, desde o ano de 2004, com processo de
regularização territorial em tramitação nos órgãos competentes. A demora na regularização,
a ineficácia/inexistência das legislações existentes e a constante “valorização espacial” da
BTS têm contribuído para a inserção de distintas e novas atividades na Baía e, com isso,
condicionado as comunidades locais a uma nova dinâmica de uso, controle e acesso ao
território.
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Observa-se que é desse cenário que surge o histórico de crises vivenciado pelas
comunidades tradicionais da Ilha de Maré, que, por vez, se materializa em inúmeras disputas
e os conflitos territoriais, e demanda a construção de diversas ações de resistência. Os (as)
pescadores (as) têm buscado, no decorrer do tempo, além da regularização territorial e
efetivação de seus direitos, manter viva a cultura, a identidade e os laços de pertencimento
que caracterizam as suas territorialidades (MPP, 2012).
É nesse contexto que se objetiva, no presente artigo, apresentar uma análise do
cenário de crises, disputas e resistências que envolve as comunidades tradicionais pesqueiras
e quilombolas da Ilha de Maré, Salvador – Bahia. Não obstante, apresentaremos também as
principais estratégias de luta e defesa empreendidas, a destacar o processo de regularização
territorial quilombola.
Para o desenvolvimento da análise, recorremos metodologicamente às técnicas da
pesquisa participante (BRANDÃO; BORGES, 2007) com a utilização dos seguintes
instrumentos: levantamento bibliográfico, documental e, principalmente, de campo com a
participação em audiências públicas, grupos de discussão, oficinas de geografia e cartografia;
confecção de mapas temáticos; realização de entrevistas e rodas de conversa e,
principalmente, o georreferenciamento do território local.

As principais disputas e os conflitos territoriais existentes
O progresso do governo é acabar com as comunidades
tradicionais. Progresso mesmo é plantar na terra. Progresso
mesmo é pescar no mar. Progresso mesmo é pescar nos rios.
Os pescadores é que vão gostar. Progresso mesmo é cuidar da
terra. Progresso mesmo é cuidar do mar. Progresso mesmo é
cuidar dos rios. A natureza é que vai gostar. Progresso mesmo
é não cortar as matas. Progresso mesmo é não cortar os
mangues. Progresso mesmo é preservar os rios. A natureza é
que vai gostar. (O Progresso do Governo - Ernandes Carlos
Lopes1)

O trecho da música apresentado traduz a forma com que as comunidades tradicionais
pesqueiras da Ilha de Maré compreendem os diversos processos de transformação ocorridos,

1

Música “O progresso do Governo” de autoria de Ernandes Carlos Lopes, pescador, Ilha de Maré (BA).
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historicamente, na BTS e, por consequência, em seus territórios. O discurso do progresso e
do desenvolvimento foi e tem sido utilizado até os dias atuais, como estratégia para a
ocupação e inserção de distintas atividades no entorno da Baía. Entretanto, trata-se de uma
ideia de progresso que não condiz com a realidade e as necessidades das comunidades
tradicionais locais, pelo contrário, compromete diretamente a sua sobrevivência.
O território articulado das comunidades pesqueiras da Ilha de Maré abrange cerca de
65% da área da BTS, o que inclui faixas de terras, manguezais, apicuns, coroas, rios, ilhas,
ilhotes etc. Observa-se que as transformações ocorridas na BTS, além de ter comprometido
as condições naturais da baía, têm proporcionado diversos impactos (sociais, ambientais,
culturais e econômicos) às comunidades locais. Daí o surgimento de inúmeras disputas e
conflitos territoriais.
Na Ilha de Maré, a eminência dessas disputas pode ser analisada a partir de dois
grandes recortes espaços-temporais:
a) do momento de ocupação da Ilha (século XVI) até a chegada da Petrobrás no
Recôncavo Baiano (década de 1950); e,
b) da chegada da Petrobras aos dias atuais, com destaque para implantação do CIA
e da Base Naval.
O processo de ocupação da Ilha ocorreu em um período histórico, caracterizado pelo
tripé latifúndio, monocultura e escravidão. É de um modelo de sociedade senhorial, baseado
na propriedade de terras e negros escravizados que surgem diversas disputas e conflitos
territoriais, a destacar: a resistência indígena no processo de ocupação, a exploração dos
negros escravos pelos senhores dos engenhos e as ameaças e expulsões de posseiros pelos
fazendeiros.
A inserção dos engenhos de cana-de-açúcar e, posteriormente, de algumas fazendas
na Ilha, além de ter demarcado uma “privatização do espaço”, definiu diversas relações de
poder, dentre as quais cabia aos senhores dos engenhos e fazendeiros a “propriedade da
terra” e o “controle/definição das relações de trabalho”, marcadas até o ano de 1988 pela
escravatura e, após a libertação dos escravos, pela exploração e ameaça de posseiros.
De acordo com os relatos dos moradores mais antigos, os indígenas que habitavam a
Ilha tentaram resistir por algum tempo à colonização portuguesa, entretanto, acabaram
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sendo dizimados ou escravizados. Enquanto escravos e submetidos a relações de exploração
e maus tratos, indígenas e negros africanos vivenciaram inúmeros conflitos com os senhores
dos engenhos e capitães do mato, que, cotidianamente, os vigiavam, ameaçavam e
agrediam.
Com a libertação dos escravos no ano de 1988, os conflitos não cessaram, pelo
contrário, ganharam novas formas e sujeitos. O declínio da indústria açucareira no Recôncavo
Baiano levou vários senhores de engenhos a abandonar ou vender suas terras a fazendeiros
da região que se dedicavam à agricultura e à pecuária. Na Ilha de Maré, esse processo
ocasionou a ocupação de inúmeras terras que, até então, eram utilizadas pelos trabalhadores
camponeses e comunidades quilombolas. Surgem, então, novos conflitos por terra.
Sem trabalho e local para moradia, ex-escravos e camponeses passaram a trabalhar
nas “novas fazendas”, mais especificadamente, a partir do arrendamento da terra e cessão
da parte da produção ao dono do terreno. É no âmbito dessa relação de trabalho que se
originam outros e novos conflitos. Mesmo após a abolição da escravatura, os fazendeiros
continuaram a tratar os trabalhadores a partir de ameaças e exploração. Inconformados com
o histórico vivenciado e cada vez mais expostos a arbitrariedades, os trabalhadores se
negaram a aceitar tal situação, ocasionando diversos conflitos: expulsões, queima de casas,
destruições de plantações, prisões, ameaças etc.
De acordo com os moradores mais antigos, a insegurança e os conflitos eram as
principais questões que incomodavam os trabalhadores, pois, não havia nenhuma garantia
da produção e permanência nas fazendas. “A qualquer hora o fazendeiro chegava e expulsava
os posseiros, soltava os animais dele para destruir as roças e exigia mais que o combinado. Era
muita ameaça e quando menos esperava, já tinha outro posseiro no lugar” (DEPOIMENTO
PESCADOR DA ILHA – Pesquisa de Campo, 2017). Um cenário que perdurou na Ilha até o final
da década de 1990, quando algumas comunidades se organizaram e solicitaram à Fundação
Cultural Palmares a certificação quilombola, obtendo-a no início da década de 2000. A partir
de então, se negaram a pagar o arrendamento aos fazendeiros.
Mesmo com o novo cenário, a agricultura desenvolvida na Ilha já se encontrava
fortemente comprometida, pois, muitos posseiros, cansados das ameaças e conflitos,
abandonaram suas terras e passaram a se dedicar exclusivamente à pesca artesanal e à
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mariscagem. A agricultura, que foi, por décadas, a principal atividade econômica na Ilha,
passou a ser desenvolvida em pequenas roças, visando basicamente ao consumo familiar.
É importante destacar que é no decorrer desse período que se conforma grande parte
da organização sócio espacial hoje existente na Ilha, marcada, principalmente, pela presença
de grandes fazendas, inúmeras propriedades particulares e áreas de posse. Atualmente, a
estrutura fundiária da Ilha é composta por aproximadamente 72 propriedades, que, de acordo
com o levantamento realizado junto às comunidades, ao INCRA e à SPU/BA, referem-se a:
cerca de 8 fazendas; várias áreas menores desmembradas destas fazendas e, em nome de
familiares e/ou posseiros, diversas propriedades particulares registradas em Cartório (INCRA,
2017; SPU, 2017). Sobre estas propriedades cabe destacar que muitas se resumem a áreas de
pastos e matas, outras são utilizadas pelas comunidades para a pequena agricultura e
algumas são utilizadas por posseiros não-quilombolas para moradia, agricultura, comercio
e/ou serviços.
As comunidades, por vez, se encontram inseridas no interior das fazendas, nos
arredores e, principalmente, nas áreas consideradas como “bordas” da Ilha. “Aqui na
comunidade as famílias vão crescendo e com isso tem a necessidade de aumentar as casas.
Como para dentro tem as cercas, algumas famílias acabaram construindo suas casas nas bordas,
algumas em áreas não indicadas (apicum, mata etc.)” (DEPOIMENTO PESCADOR DA ILHA –
Pesquisa de Campo, 2017).
Cabe destacar, também, a existência das pequenas propriedades, pertencentes,
também, a posseiros não quilombolas da Ilha e que se encontram espalhadas em diversas
áreas do território. É desse cenário que emergem algumas das insatisfações das
comunidades, principalmente em relação à “falsa ideia” de estarem ocupando terras de
particulares.
Em síntese, esse é o cenário que marcou as principais disputas e conflitos territoriais
existentes “no interior da Ilha” até meados do século XX. O destaque para o interior refere-se
à forma com que as comunidades compreendem, historicamente (temporalmente), os
conflitos vivenciados antes e após a chegada da Petrobrás na BTS (década de 1950). Para
estas, a criação da Refinaria Nacional do Petróleo em Mataripe/São Francisco do Conde –
posteriormente denominada Refinaria Landulpho Alves (RLAM) – na década de 1950,
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demarca o início de novos e distintos conflitos, que não se restringem mais ao interior da Ilha,
porém, interferem diretamente no desenvolvimento de suas atividades.
O território articulado das comunidades tradicionais pesqueiras da Ilha de Maré
envolve cerca de 65% da área da BTS (Figura 01). Trata-se de distintos espaços e ambientes
que têm sido historicamente apropriados pelos pescadores, como forma de garantir a sua
sobrevivência e reprodução social.
É sabido que o processo de degradação observado atualmente na BTS é histórico e
remete ao século XVI, quando da “construção da primeira capital do Brasil, Salvador,
mediante a implantação em larga escala dos engenhos de açúcar de cana e da construção de
diversos navios e portos” (CARVALHO et al, 2014, p. 4016). Entretanto é com a descoberta
do petróleo, em 1930, e o início das obras de construção da RLAM, em 1949, no estuário do
rio Mataripe, que ocorre uma aceleração no processo de degradação ambiental da BTS
(PEIXOTO, 2008; CARVALHO, 2014).
Como o início da exploração de Petróleo na BTS e a construção da RLAM, novas e
distintas atividades dos diversos setores foram inseridas na região: indústrias alimentícias,
química, portuária, automobilista, imobiliária, turística, aquícola, portos, estaleiros etc.
Desde a década de 1950, mais de 250 atividades foram inseridas no local. Tal processo, aliado
a uma conjuntura política estadual de constantes incentivos à industrialização, em especial
na zona costeira, levou a BTS a ser considerada, atualmente, uma das áreas mais
antropizadas do Estado e onde se concentra o maior índice de conflitos envolvendo
comunidades tradicionais pesqueiras (MPA; BAHIA PESCA, 2010; MPP, 2015).
No momento em que essas atividades foram inseridas na BTS, inúmeras mudanças
também foram ocasionadas na vida das comunidades locais, seja pelas condições ambientais
da própria baía e/ou pela ocupação dos espaços historicamente apropriados para o
desenvolvimento da pesca e da mariscagem. Tais considerações expõem a dimensão política
desses territórios, uma vez que seu uso, apropriação e controle são de interesse de diferentes
grupos sociais e atividades produtivas. Essa dimensão faz com que se explicitem disputas
políticas que, por vez, emergem novas disputas territoriais.
Na Ilha de Maré essas disputas são diversas e envolvem: o agronegócio com
monocultivo do eucalipto; a carcinicultura; a instalação de indústrias automobilística,
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alimentícia; farmacêutica; metalúrgica; petroquímica; fábricas de argamassa e cimento,
termoelétricas; portos e terminais de uso privativo, estaleiros, empreendimentos turísticos,
etc. Ao observarmos a Figura 01, onde consta a espacialização das principais disputas e
conflitos vivenciados pelas comunidades da Ilha de Maré sobre o território articulado (terra e
água), notaremos que a maioria dos conflitos pontuados encontra-se inserida diretamente
no território pesqueiro local. Trata-se de distintas atividades que, ao ocuparem a BTS,
impuseram uma nova dinâmica de uso e controle do espaço que se distingue e foge do
controle das comunidades.
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Figura 01 – Mapa das principais disputas e conflitos territoriais vivenciados pelas comunidades
tradicionais pesqueiras no território articulado (terra e água) da Ilha de Maré (BA), 2017.

Fonte: MPP, 2017

Para Acselrad (2004, p. 26), a maioria desses conflitos envolve grupos sociais que
possuem formas diferenciadas de apropriação, uso e significação do território. Sua origem
ocorre “quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de
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apropriação ameaçada por impactos indesejáveis - transmitidos pelo solo, água, ar ou
sistemas vivos - decorrentes do exercício das práticas de outros grupos”.
Nessa mesma linha, Prost (2009, p. 7) acrescenta que esses conflitos “despontam
quando vinga uma divergência de interesses ao passo que se tem a apropriação de parte do
meio ambiente, comum na sua origem e essência, por um grupo social privatista”. Na Ilha de
Maré, os conflitos existentes têm como principal base: a privatização do espaço e a
degradação ambiental ocasionada na região, em decorrência da inserção/funcionamento dos
novos empreendimentos.

A chegada da “Petrobrás na BTS” e o início de novos e distintos conflitos
A instalação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) em Mataripe, na década de 1950,
representa, para as comunidades da Ilha de Maré, o início de novos e distintos conflitos.
Denominada inicialmente de Refinaria Nacional do Petróleo, “em 1953, com a criação da
Petrobras, esta foi incorporada à recém criada companhia, sendo rebatizada em 1957, em
homenagem ao engenheiro agrônomo e político baiano que lutou pela causa do petróleo no
Brasil” (PETROBRAS, 2016, s/n).
Considerada a “segunda maior refinaria em complexidade e em produção no Brasil, a
RLAM está instalada no entorno do Rio Mataripe e tem instalações em toda a região de
manguezal do rio São Paulo” (MONTEIRO, 2014, p.43). Atualmente, suas atividades e os
procedimentos operacionais encontram-se em grande percentual automatizados, “tendo
como principais produtos os seguintes derivados: propano, propeno, iso-butano, gás de
cozinha, gasolina, nafta petroquímica, querosene, querosene de aviação, parafina, óleo
combustível e asfaltos” (PEIXOTO, 2008, p. 127).
De acordo com Peixoto (2008, p. 97), com a instalação da RLAM “se inaugurou um
novo ciclo econômico de desenvolvimento no estado da Bahia, com a atividade industrial
virando a página da até então reinante agroindústria da cana-de-açúcar”. Para as
comunidades da Ilha de Maré, esse novo ciclo se caracteriza “pela massiva invasão e
destruição”, dos territórios historicamente ocupados pelas comunidades tradicionais da
região.
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É importante destacar que as instalações da RLAM encontram-se inseridas dentre os
múltiplos espaços que envolvem o território articulado local, sendo estes considerados pelas
comunidades, como de grande potencial para a captura de mariscos e pescados. Segundo
Monteiro (2014, p. 54), a implantação da refinaria ocasionou “duas situações que confrontam
com o modo de vida e com a atividade de pescaria artesanal e mariscagem: o impedimento
em acessar regiões tradicionalmente utilizadas e a contaminação dos recursos pesqueiros e
ambientes”.
Em estudo realizado por Peixoto (2008), foi apontado que as atividades e operações
da RLAM, entre outras indústrias, têm ocasionado perdas da biodiversidade e contaminação
química dos solos e corpos hídricos. Nas regiões onde se encontram as instalações da
refinaria, a destacar nos rios Mataripe e São Paulo “os recifes de corais e os manguezais [...]
encontram-se bastante comprometidos, com vegetação fortemente degradada pelo uso
intensivo a que foi exposto (PEIXOTO, 2008, p. 161). Tal constatação também é realizada
pelas comunidades da Ilha, quando apontam uma redução na quantidade/qualidade dos
peixes e mariscos capturados, nas proximidades da refinaria. Para estas, desde a inserção da
RLAM, os rios Mataripe e São Paulo têm sofrido grandes alterações ambientais.
A descoberta do petróleo e, posteriormente, inserção das indústrias, ocasionou a
invasão e a perda de diversos espaços que compõem o território pesqueiro local. Desde a
década de 1950, foram instalados diversos poços de petróleo na Baía e em algumas
comunidades da Ilha de Maré. De acordo com as comunidades, são 14 poços da Petrobrás
distribuídos em terra e água. Os poços de terra encontram-se localizados nas comunidades
de Martelo, Porto dos Cavalos Ponta Grossa e Maracanã, já os de água, assim como os dutos
para o escoamento da produção, encontram-se inseridos no mar, em áreas (coroas,
pesqueiros) bastante utilizadas pelas comunidades para a captura de peixes e mariscos.
Ainda de acordo com as comunidades, a Petrobrás invadiu o território local, abriu
estradas, inseriu píers, construiu poços e dutos para o escoamento do produto e, após isso,
“abandonou” o espaço. Os moradores das comunidades de Martelo e Porto dos Cavalos
denunciam que a área onde se encontra parte dos poços em terra está abandonada e com os
equipamentos degradados, ou seja, em condições que podem comprometer diretamente a
segurança da comunidade. Como não há fiscalização, manutenção ou outro meio de
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segurança, muitas vezes se observa crianças brincando entre os equipamentos que se
encontram abertos e sem nenhuma restrição efetiva de acesso.
De acordo com Peixoto, o sistema de dutos da Petrobrás que atravessa diversos
manguezais e localidades da Ilha, a exemplo da comunidade de Porto dos Cavalos, configurase “num importante tensor ambiental, de perigo, ameaça e consequentemente, risco, com a
possibilidade de rompimento, gerando vazamentos, contaminações ou explosões”
(PEIXOTO, 2008, p. 162).
Segundo pesquisadores que atuam na região, o descaso com as comunidades da Ilha
de Maré por parte desses empreendimentos revela um grave cenário de injustiça social,
ambiental e cultural, uma vez que não reconhece sua história, o seu modo de vida e suas
necessidades. “Não foi comunicado, negociado, nem outro tipo de diálogo, simplesmente,
chegaram e colocaram suas máquinas, como se o território fosse deles. Negam nossa existência,
nossa atividade e querem negar o nosso direito a vida” (DEPOIMENTO PESCADORA DA ILHA
– Pesquisa de Campo, 2016).
Com a descoberta e extração do Petróleo no Recôncavo Baiano e, posteriormente, a
chegada da RLAM, cria-se a necessidade da instalação de outras indústrias e serviços, a
destacar o terminal da Petrobrás, denominado Terminal Marítimo Almirante Alves Câmara
(TEMADRE), criado em 1957, na Ilha de Madre de Deus, na época pertencente ao município
de Salvador (em 1989, cria-se o município de Madre de Deus). Considerado “a terceira maior
unidade aquaviária operada pela Transpetro no Brasil em capacidade de armazenamento
(660 mil m³) e maior do Nordeste” (TRANSPETRO, 2015, s/p), o TEMADRE foi o primeiro
“terminal aquaviário do Sistema Petrobras a entrar em operação. Atualmente, é o principal
ponto de escoamento da produção da Refinaria de Mataripe (RLAM), cujos derivados
abastecem as regiões Norte e Nordeste do País” (TRANSPETRO, 2015, s/p).
De acordo com os pescadores da Ilha, uma das maiores preocupações existentes em
relação ao TEMADRE refere-se ao derramamento/vazamento de produtos químicos nas
águas da Baía e à contaminação de peixes e mariscos. Segundo relatos dos mesmos, nos
últimos anos, diversos derramamentos ocorreram nas águas da BTS e isso tem prejudicado,
a curto e médio prazo, a prática e a qualidade dos pescados capturados. Além disso, o tráfego
de navios dentro do território pesqueiro, além de ameaçar a segurança dos pescadores e
marisqueiras, interfere diretamente no desenvolvimento de suas atividades.
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Se, durante a década de 1950, a instalação da RLAM e do TEMADRE já era considerada
uma grande ameaça à dinâmica natural da Baía e das comunidades tradicionais ali existentes,
é nas décadas de 1960/70 que este cenário é fortemente agravado, devido à criação do Centro
Industrial de Aratu (CIA) e à formação do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) em
1978.
Criado pelo governo do Estado a partir de incentivos fiscais administrados na época
pela Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o CIA contém, além
do Porto de Aratu, mais de 200 empresas dos setores químico, metalúrgico, fertilizantes,
eletroeletrônicos, alimentício, plásticos, bebidas, têxtil, serviços, comercio, termelétrico,
minerais, cosméticos, entre outros.
Com a inserção do CIA e de suas unidades fabris nas décadas de 1960/70, a
necessidade de viabilizar o escoamento da produção aumentou significantemente e, assim,
a ideia de construir um porto para apoiar o desenvolvimento industrial do Estado
materializou-se nas obras de construção do Porto de Aratu.
Inaugurado no ano de 1975 e responsável por mais de 60% da carga transportada no
estado da Bahia por via marítima, o Porto de Aratu foi construído ainda no “governo do
presidente João Batista Figueiredo entre os anos de 1971 e 1975, época em que ainda não se
cogitava legislação ambiental e, portanto, foi implementado sem nenhum tipo de estudo de
impactos socioeconômicos e ambientais” (MONTEIRO, 2014, p. 60). Localizado na entrada
da Baía de Aratu, o porto “cumpre o papel de indutor do processo de desenvolvimento
industrial da Bahia, viabilizando os dois principais polos do setor existentes no Estado: o
Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Pólo Industrial de Camaçari” (CODEBA, 2016, s/p).
Além do porto de Aratu e do TEMADRE, outros grandes terminais portuários estão
inseridos dentro do BTS. Nesse sentido, é importante destacar a existência do Complexo
Portuário da Baía de Todos os Santos, formado pelos portos públicos de Salvador e Aratu e
pelos sete Terminais de Uso Privado (TUPs): Terminal Madre de Deus (TEMADRE), TUP
Ponta da Laje (Terminal da Ford), Terminal Marítimo Dow Aratu, Terminal Portuário
Cotegipe, TUP Usiba, Terminal de Regaseificação da Bahia e Estaleiro Paraguaçu (em
construção).
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Criados com o propósito de suprir a demanda de escoamento dos produtos
especializados e produzidos pelas indústrias existentes na BTS, os Terminais de Uso Privado
(TUPs) foram responsáveis pela movimentação de 23.294.852 toneladas, no ano de 2016.
Mais de 880 navios atracaram nos TUPs, durante o referido ano (CODEBA, 2017).
Se observarmos a Figura 01, onde são apresentados os possíveis limites do território
articulado das comunidades pesqueiras da Ilha de Maré, notaremos que todos os terminais
que integram o Complexo Portuário da BTS encontram-se inseridos neste território. A região
da Baía de Aratu, por exemplo, é utilizada, pela maioria das comunidades, para o
desenvolvimento da pesca e da mariscagem. “Em Aratu tem muita coroa boa e tem muito
pesqueiro, até hoje tem lugar que a gente considera um dos melhores pontos de pesca e olha
que lá está só a poluição, imagine antes de vir essas indústrias todas” (ENTREVISTA
MARISQUEIRA – Pesquisa de Campo, 2017).
Observa-se, ainda, através dos relatos das comunidades e diversos estudos científicos
sobre a região, que a inserção dos poços de petróleo, da RLAM, do Porto de Aratu e demais
TUPS, do CIA e do Pólo Industrial de Camaçari na região da BTS tem ocasionado diversas
alterações nas condições naturais da Baía e, conjuntamente, na vida das comunidades da Ilha
da Maré. Esses empreendimentos “além de conflitarem em relação ao espaço físico, são
responsáveis por grande parte dos contaminantes dos frutos do mar e do ar, em toda a Baía
de Todos os Santos” (MONTEIRO, 2014, p. 17).
É importante pontuar que as restrições decorrentes da instalação dos
empreendimentos não se resumem à estrutura física, englobam também a dinâmica de
movimentação de navios e cargas dentro da BTS, que ocorre em áreas tradicionalmente
utilizadas pelos pescadores. Como se trata de embarcações de grande porte, a velocidade e
a ondulação provocada pelas mesmas acabam colocando em risco o trabalho de centenas de
pescadores e marisqueiras que manobram, diariamente, suas embarcações artesanais e artes
de captura. Muitas vezes, estes são obrigados a optar entre desenvolver suas atividades com
os riscos existentes (vida e perda de material de pesca) ou procurar outros espaços,
“perdendo” parte de seu território de pesca. “O canal de navegação dos grandes navios
cargueiros que transportam produtos para os portos dentro da baía de Aratu [...] é inclusive
a mesma rota das embarcações artesanais que se direcionam para a região” (MONTEIRO,
2014, p. 56).

Cadernos do CEAS, Salvador/Recife, v. 45, n. 251, p. 716-741, set./dez., 2020

731

Crises, disputas e resistências: os territórios tradicionais das comunidades pesqueiras | Kássia Aguiar Norberto Rios

Na pesquisa de dissertação intitulada “Bahia de Todos os Santos: Vulnerabilidades e
Ameaças” foi verificado que onde há terminais portuários e tráfego de navios e cargas,
também se encontram os maiores indicadores de poluição da BTS (PEIXOTO, 2008). Nesse
sentido, é importante destacar que só no ano de 2016, aproximadamente 2.126 navios
passaram pelo complexo portuário da BTS, sendo 624 no Porto de Aratu, 883 nos Tups e 619
no porto de Salvador (CODEBA, 2017). Ou seja, 2.126 navios estiveram trafegando dentro do
território pesqueiro das comunidades tradicionais da Ilha de Maré.
Não obstante, as inúmeras questões sociais, ambientais e econômicas que envolvem
a Petrobrás, a RLAM e os terminais portuários existentes na BTS, a mesma ainda é o palco de
inúmeros empreendimentos industriais dos diversos segmentos. Desde a criação do Centro
Industrial de Aratu (CIA), no final da década de 1960, e a formação do Complexo
Petroquímico de Camaçari (COPEC), na década de 70, mais de 250 indústrias (químicas,
metalúrgicas, mecânica, farmacêutica, automobilísticas, alimentícias etc.) se instalaram na
região (HATJE etal, 2009).
Cada novo empreendimento deste porte que se instala na região traz um
passivo socioambiental de grandes proporções, uma vez que apesar de
afetarem diretamente o território pesqueiro da comunidade de Ilha de
Maré, geralmente nos relatórios de impactos ambientais destes
empreendimentos a comunidade da ilha fica excluída, uma vez que as
análises técnicas consideram apenas a localização física das comunidades e
não a abrangência territorial tradicional (MONTEIRO, 2014, p. 62).

Durante as pesquisas de campo foi possível observar que a inserção dessas atividades
gerou uma nova dinâmica socioeconômica e espacial na BTS e, com isso, despertou o
interesse de outros setores que também passaram a investir e ocupar a região: o setor
turístico e imobiliário com a construção de hotéis, pousadas, casas de veraneio e
restaurantes; o setor agrícola com o desmatamento de diversas áreas de floresta para a
inserção de pastos e/ou cultivos específicos, etc.
A inserção do setor turístico e imobiliário, por exemplo, tem ocasionado diversas
alterações na Ilha e na região da BTS. Com a construção das indústrias, diversos
trabalhadores passaram a procurar, na Ilha, serviços de alimentação, hospedagem, moradia
e lazer.
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Desde a década de 1960, a parte sul da Ilha encontra-se ocupada por diversos
restaurantes, pousadas e serviços voltados ao turismo e lazer. Atualmente, nas comunidades
de Neves e Itamoabo, a maioria das casas pertence a pessoas de outros municípios, turistas
e veranistas. Muitos nativos acabaram vendendo ou trocando suas casas com funcionários
das indústrias ou pessoas de outras regiões. “Em Neves tem no máximo 25 famílias de nativos
e em Itamoabo, umas 11. A maioria hoje mora nos bairros periféricos de Paripe, Ribeira, Cidade
Baixa, Suburbana, em Salvador” (DEPOIMENTO PESCADORA, Ilha de Maré, Pesquisa de
Campo, 2017).
Outro problema histórico existente na Ilha de Maré refere-se à privatização do espaço
por fazendeiros e/ou investidores da região. Há algumas décadas, a Ilha do Topete se tornou
uma propriedade privada, que tem sido utilizada para veraneio e a realização de grandes
eventos. Inserida dentro do território pesqueiro local, a pequena Ilha é “circundada por coroas
utilizadas pelas marisqueiras como sítio de extração de recursos e pelos pescadores como
pesqueiros e [...] como ponto de apoio onde o pescador pode encostar sua embarcação em
‘terra firme’” (MONTEIRO, 2014, p. 46).
Destaca-se ainda que, para a construção do empreendimento existente no Topete,
áreas de manguezais foram desmatadas, partes do cascalho das coroas foram retiradas e
algumas cercas foram inseridas no lugar, restringindo o acesso das comunidades a um espaço
historicamente usado para o desenvolvimento de suas atividades. Desde a sua privatização,
não é mais permitida a aproximação de pessoas para a realização da pesca e da mariscagem.
Observa-se que o conjunto de atividades desenvolvidas e planejadas para a região tem
colocado a BTS e as comunidades da Ilha de Maré num cenário cada vez mais crítico e
ameaçador. Pois, além das restrições de acesso aos espaços “tradicionalmente utilizado para
pescar ou mariscar ou do risco enfrentado durante o deslocamento, a comunidade enfrenta
ainda um grave problema que é a contaminação dos recursos e do ambiente” (MONTEIRO,
2014, p. 68). A inserção desses empreendimentos impôs às comunidades da Ilha de Maré uma
dinâmica de uso e controle do espaço que, além de negar as suas especificidades, provoca a
degradação massiva do meio ambiente, interferindo diretamente no desenvolvimento de
suas atividades. É desse cenário que emergem as principais disputas e conflitos territoriais
vivenciados pelos pescadores e marisqueiras de Maré. Conforme apresentado, trata-se de
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disputas históricas e que têm demandando, cotidianamente, das comunidades a criação de
estratégias de luta e defesa de seus territórios.

As estratégias de luta e defesa dos territórios
Durante os últimos anos, pescadores e marisqueiras da Ilha de Maré organizaram e/ou
participaram de diversas ações, a destacar:
a) passeatas e ocupações em alguns empreendimentos existentes na BTS;
b) seminários locais, estaduais e nacionais;
c) audiências públicas nas comunidades da Ilha;
d) grupos de estudo com pesquisadores de distintas Universidades e áreas do
conhecimento;
e) cartas de manifesto;
f) denúncias em programas de rádio, TV e sites;
g) participação em eventos científicos na Bahia e outros estados do país;
h) reuniões com diversos órgãos públicos;
i) discussões com representantes das indústrias presentes na BTS; x) mapeamentos
sociais temáticos;
j) estudos ambientais; xii) filmes e documentários; xiii) cursos de formação de
liderança, etc.
Essas ações, além de demonstrarem a resistencia das comunidades frente aos
diversos conflitos vivenciados com os empreedimentos existentes na BTS, reafirmam a
necessidade da regularização do território local. Afinal, trata-se de décadas lutando
diariamente para provar ao Estado, empresários e órgãos ambientais que o modelo de
desenvolvimento historicamente empregado na BTS, além de estar degradando uma área de
grande importancia ambiental do Estado (BTS), ameaça diretamente a vida de inumeras
familias pesqueiras. É no âmbito das ações de resistência, luta e defesa do território local, que
as comunidades da Ilha passam a reinvindicar, junto ao Estado, alguns processos de
regularização territorial, a destacar o de terras quilombolas.
A discussão sobre a questão quilombola na Ilha de Maré, especificamente, sobre seus
direitos territoriais, inicia, no final da década de 1990, quando as contradições e disputas que
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envolvem o território local ganharam novas e distintas proporções. Trata-se de um período
no qual a luta pela terra com os fazendeiros se expandiu e tornou-se cotidiana, envolvendo
queima e derrubada de casas, expulsões das roças, ameaças, exploração, prisões, entre
outros conflitos. Além disso, com a chegada da Petrobrás, da RLAM, do CIA e demais
empreendimentos na BTS, criam-se novas dinâmicas e usos do espaço que fogem do controle
das comunidades e interferem diretamente no desenvolvimento de suas atividades.
Portanto, é no âmbito do processo de luta e criação de estratégias de defesa do território que
as comunidades de Maré, através de organizações locais, passam a reivindicar, a
regularização do território quilombola ao Estado.
Para Santos (2017), ao analisarmos a formação de territórios quilombolas, devemos
levar em conta: “o contexto regional e histórico, a origem dos grupos, sua relação com a
opressão sofrida historicamente, a existência de conflitos fundiários, a situação jurídica das
terras onde essas comunidades formaram seus territórios” (SANTOS, 2017, p. 121). As
comunidades tradicionais da Ilha de Maré têm nas bases de sua constituição o tripé latifúndio,
monocultura e escravidão. É decorrente desse modelo de sociedade senhorial, baseado na
propriedade de terras e negros escravizados, que ocorre a ocupação da Ilha. Explorados
durante décadas, sem terra e sem trabalho, os ex-escravos encontraram no mar, no mangue
e nas florestas, a sua principal fonte de sobrevivência e, posteriormente, renda.
Trata-se, portanto, de um coletivo de sujeitos que construíram, no decorrer do
processo de ocupação sócio territorial da Ilha, uma identidade étnica (grupo social que possui
especificidades culturais, linguísticas, históricas etc. comuns) que lhes permite se
autoidentificar enquanto comunidades quilombolas e, que têm na prática da pesca artesanal,
a sua principal e, muitas vezes, única fonte de renda (ARRUTI, 2006).
De acordo com os integrantes do Conselho quilombola da Ilha, a abertura do processo
de regularização do território quilombola iniciou-se no ano de 2002, quando seis das onze
comunidades existentes na Ilha realizam o pedido da Certidão de Auto Reconhecimento na
Fundação Cultural Palmares, obtendo-a no ano de 2004. São estas: Bananeiras, Maracanã,
Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa e Praia Grande. De posse da certificação, as
comunidades retomaram as discussões na Ilha e, no ano de 2008, solicitaram a abertura do
processo administrativo no INCRA/BA. Atualmente, o processo encontra-se com o Relatório
Técnico de Identificação e Demarcação publicado no Diário Oficial da União (2017) e em fase
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de recursos e contestações. De acordo com os dados do processo, trata-se de 404 famílias e
uma área de 644,7356 hectares (do total de 1.130,3536 ha que constitui a Ilha), constituída por
terras ocupadas pelas comunidades pleiteantes, posses, propriedades particulares
registradas em Cartórios e empreendimentos privados. (INCRA, 2017) (Figura 02)
Na figura 02 é possível observar que o perímetro que constitui o território reivindicado
é ocupado, em mais de 90%, pelas fazendas Martelo, Maracanã, Bananeiras, Oratório e Cruz.
É nas proximidades e/ou dentro das fazendas que muitas famílias residem e desenvolvem as
atividades da agricultura, extrativismo vegetal e a pecuária. Portanto, a demora em emitir a
titulação significa conviver mais alguns anos, com restrições de acesso e uso ao território.
Além da demora, as comunidades também destacaram as “restrições” existentes no
perímetro reivindicado, visto que apenas seis comunidades pleitearam a regularização:
Bananeiras, Maracanã, Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa e Praia Grande. As
comunidades do Botelho, Itamoabo, Neves, Santana e Caquende, apesar das reuniões e
mobilizações realizadas pelas lideranças locais, optaram por não realizar o pedido de
certificação e, portanto, não se encontram incluídas no processo. Cabe destacar, ainda, que
a comunidade de Praia Grande, também por esse motivo, só reivindicou a área da Fazenda
Cruz, ficando boa parte do espaço da comunidade também de fora do pleito.
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Figura 2 - Poligonal do Território Quilombola reivindicado pelas comunidades da Ilha de Maré.

Fonte: MPP, 2017; Projeto GeografAR, 2017.
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Para os pleiteantes, essa negativa é decorrente do histórico de transformações
vivenciado na região da BTS, pois, com a chegada da RLAM, Porto de Aratu, CIA e demais
empreendimentos, essas comunidades passaram por um processo de reorganização
espacial, destinado a atender à demanda (moradia, alimentação, lazer, comércio etc.) dos
novos trabalhadores. Em poucos anos, estimuladas por forças regionais/locais, essas
comunidades se transformaram em espaços estratégicos ao desenvolvimento do turismo e,
nesse processo, muitos nativos acabaram vendendo/trocando suas casas com pessoas de
outras regiões.
A demora de cada etapa tem sido um dos motivos de grande preocupação das
comunidades, pois, enquanto o processo tramita, o território continua a ser ocupado por
novos empreendimentos, aumentando o cenário de crises vivenciadas pelos moradores da
Ilha.

Considerações finais
O histórico de crises, materializado em inúmeros conflitos e disputas territoriais
vivenciado pelas comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas da Ilha de Maré é
compreendido enquanto uma das dimensões na qual questão agrária se materializa no
Estado da Bahia. Fruto do processo desigual e contraditório do modo de produção capitalista,
tal questão é caracterizada por um histórico de invisibilidade e pela eminência de inúmeras
desigualdades e racismos sociais, ambientais e culturais.
Responsável por cerca de 70% do pescado produzido no Estado e considerada a
principal fonte de renda de mais de 131 mil pescadores(as) artesanais e cerca de 600
comunidades tradicionais pesqueiras estimadas na Bahia (MPP, 2016), a pesca artesanal
nunca foi pensada, planejada e/ou priorizada na gestão do Estado. Pelo contrário, durante
décadas, a atividade da pesca artesanal tem sido intensamente invisibilizada e, com isso, o
capital, através do próprio Estado, de empresas privadas (nacionais e internacionais) e/ou
particulares tem ocupado e degradado os territórios pesqueiros, num ritmo cada vez mais
crescente.
Mesmo se tratando de territórios legais, tais como Áreas de Proteção Ambiental
(APA), Reservas Extrativistas e/ou territórios quilombolas etc., observa-se que os espaços de
uso das comunidades se tornaram áreas de interesse estratégico ao desenvolvimento do
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capital. Isso tem implicado aos pescadores(as) artesanais uma necessidade cotidiana: a luta
pela efetivação de seus direitos e, principalmente, pela permanência nos territórios
pesqueiros.
Em Ilha de Maré, a poluição química das águas e dos pescados, a especulação
imobiliária, o aterramento de rios, a privatização das águas, ilhas e coroas, a construção de
portos, estaleiros e piers, a realização de dragagens e o derramamento de produtos químicos,
por exemplo, são alguns conflitos vivenciados cotidianamente pelas comunidades e que
interferem e ameaçam diretamente a prática de suas atividades. Observa-se que o conjunto
de atividades desenvolvidas e planejadas para a região tem colocado a BTS e as comunidades
da Ilha de Maré num cenário cada vez mais crítico e ameaçador. E o Estado, enquanto órgão
regulador, ao invés de controlar tal situação, tornou-se um dos grandes investidores
presentes na região.
Outro ponto específico, identificado nos conflitos vivenciados pelas comunidades da
Ilha de Maré, é que muitos destes envolvem, principalmente, áreas que se encontram em
processo de regularização como Território Quilombola, há mais de 12 anos. Enquanto não é
emitida a titulação do território, novas disputas e conflitos territoriais vão se materializando
cotidianamente. É frente a esse cenário de crises e disputas que as comunidades tradicionais
pesqueiras e quilombolas têm buscado construir estratégias de resistência e defesa de seus
territórios.
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