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BIOEXTRATIVISMO E MODOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS NO AMAZONAS:
PRESSUPOSTOS PARA UMA NOVA RACIONALIDADE AMBIENTAL.
José Júlio César do Nascimento Araújo1
Jordeanes do Nascimento Araújo2

RESUMO: O presente artigo apresenta a dinâmica de desenvolvimento do Programa
Zona Franca Verde (PZFV) no Amazonas, onde o desafio da sustentabilidade é
colocado na dimensão da inserção da Economia Ecológica nas práticas econômicas.
Para o melhor entendimento, se estabelece o conceito de Bioextrativismo ‐ o
extrativismo para a vida, ou o entendimento do homem como parte da
biodiversidade e da biodiversidade como parte da vida do homem ‐ que molda a
racionalidade ambiental presentes em caboclos, índios, seringueiros, varzeiros,
praieiros, ribeirinhos, castanheiros, farinheiros, caçadores, benzedores, povos de
terra‐firme, lagueiros, canoeiros, igarapezeiros, barqueiros, agricultores,
pescadores, plantadores de juta, dentre outros. A floresta e os recursos naturais são
vistos como essenciais ao homem e este também se nota como parte da natureza e
do espaço onde está inserido levando‐a fazer usos múltiplos do seu território, o que
garante a sustentabilidade das áreas amazônicas e precisam ser mantidas nas
políticas de desenvolvimento.
Palavras – Chave: Bioextrativismo; Programa Zona Franca Verde; Racionalidade
Ambiental; Economia dos recursos naturais.

INTRODUÇÃO
Para LEFF (2001), o planejamento de políticas ambientais para um
desenvolvimento sustentável, baseado no manejo integrado dos recursos naturais,
tecnológicos e culturais de uma sociedade, conduz à necessidade de compreender
as inter‐relações que se estabelecem entre processos históricos, econômicos,
ecológicos e culturais no desenvolvimento de forças produtivas da sociedade.
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Isto obriga a pensar nas relações de interdependência e multicausalidade
entre os processos sociais e ecológicos que condicionam o potencial produtivo dos
recursos de uma formação social, seus níveis de produtividade e as condições de
preservação e regeneração dos recursos naturais. No Amazonas, vivenciamos um
momento novo nas políticas públicas desde 2003, com a criação do Programa Zona
Franca Verde.
Na visão deste programa que direciona todas as políticas de governo desde
2003, o desenvolvimento no interior do Estado, acontecerá nos 61 municípios de
microrregiões diferentes, com múltiplos estágios de desenvolvimento econômico,
‘’[...] a partir de sistemas de produção agropecuários, pesqueiros e florestais
ecologicamente saudáveis amparados por políticas púbicas integradas’’. (PZFV,
2004 p.05).
O presente artigo busca apresentar um olhar sobre a dinâmica do
desenvolvimento do Programa Zona Franca Verde (PZFV). Pretendendo fazer uma
reflexão a cerca de como o modelo implantado, pelo supracitado programa, está
construindo uma nova racionalidade ambiental nas relações homem‐natureza,
aliando eficiência econômica, sustentabilidade de recursos naturais e valorização do
homem por meio da cidadania dos povos tradicionais e indígenas. Neste viés,
desenvolvemos os pressupostos teóricos do Bioextrativismo como possibilidade de
compreensão de desenvolvimento no Amazonas e para a compreensão dos modos
de vida sustentáveis e seu possível redimensionamento dentro das políticas publicas
de conservação na Amazônia.

1. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS
Os princípios fundadores do desenvolvimento sustentável são extremamente
novos. Seus preceitos, suas análises e aplicações econômicas, muitas vezes,
desconsideram as regras do capitalismo. Segundo Sachs (1986) para atingir o
desenvolvimento sustentável, não se deve limitar‐se a sustentabilidade ambiental.
Mas, é necessário observar outras dimensões da sustentabilidade. Dentre elas,
podem ser destacadas a sustentabilidade social com a homogeneização social, a
distribuição de renda justa, o emprego pleno e a qualidade de vida; a
sustentabilidade cultural com o desenvolvimento endógeno. Neste sentido, para
Sachs (1986) Ecodesenvolvimento seria:
[...] uma aposta em um desenvolvimento econômico e social
contínuo, harmonizado com a gestão racional do ambiente, que
passa pela redefinição de todos os objetivos e de todas as
modalidades de ação. O ambiente é na realidade uma dimensão do
desenvolvimento. (p.10)
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Para compreender a gestão do desenvolvimento sustentável é preciso
entender os mecanismos que controlam e direcionam o capitalismo. Para
compreender o desenvolvimento sustentável é extremamente necessária uma
discussão mais ampla quanto à própria sustentabilidade do sistema industrial‐
capitalista. Aqui, deve‐se lançar o olhar para duas racionalidades que pautam as
relações modernas de mercado: os princípios da economia ambiental e a economia
ecológica. Para Stahel (1994):
A atual crise ambiental e a busca de um desenvolvimento
sustentável tornam urgente a inclusão da problemática da entropia
no pensamento econômico, uma vez que o que ameaça a
sustentabilidade do processo econômico é justamente a base
material que lhe serve de suporte, bem como a capacidade do
meio de absorver a alta entropia resultante do processo
econômico. (p.105)

O desafio da sustentabilidade, colocado nesta dimensão, consiste em inserir
nas práticas econômicas os princípios da Economia Ecológica, não se esquecendo
de considerar sua dimensão social, cultural e ética. Neste sentido, é preciso,
segundo Romeiro (2001), criar o quanto antes mecanismos e políticas que
direcionem para novas relações de consumo e de uso dos recursos naturais. A
economia ecológica seria uma chance de rever os princípios organizativos do
mercado e sua racionalidade. Romeiro (2001) coloca que:
A economia ecológica vê o sistema econômico como um
subsistema de um todo maior que o contém, impondo uma
restrição absoluta à sua expansão. Capital e recursos naturais são
essencialmente complementares. O progresso científico e
tecnológico é visto como fundamental para aumentar a eficiência
na utilização dos recursos naturais em geral (renováveis e não
renováveis) e, nesse aspecto, esta corrente partilha a convicção de
que é possível instituir uma estrutura regulatória baseada em
incentivos econômicos capaz de aumentar imensamente esta
eficiência. (p.14)

Romeiro (2001) acredita que a principal dificuldade de implantar um sistema de
desenvolvimento reside no enfrentamento político de mudar o sistema de
produção e acumulação capitalista. Porém, mesmo privilegiando a economia
ecológica, Stahel (1994) coloca limites a possibilidade de termos um
desenvolvimento que absorva todas as externalidades do mercado, pois no
capitalismo tal desenvolvimento vai ser sancionado e dirigido pelas forças de
mercado, pela sua capacidade de gerar lucro ou não. É a primazia do quantitativo
que sobressai no mercado e não seu inverso. Observar isto é pertinente, uma vez
que é preciso rediscutir a própria base do sistema capitalista.
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2. MODOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS E A REAFIRMAÇÃO DE UMA NOVA
RACIONALIDADE AMBIENTAL NO AMAZONAS: DO EXTRATIVISMO AO
BIOEXTRATIVISMO COMO POSSIBILIDADE.
Na Amazônia, após a morte de Chico Mendes e o surgimento das primeiras
reservas extrativistas, projetos agroflorestais e unidades de conservação começam
a se esboçar uma nova geografia (reescrita do espaço), apontando para uma
reconfiguração reapropriativa dos espaços onde estas comunidades tradicionais
mantinham seus vínculos. Nascida e fomentada pela emergência de diversos
movimentos sociais que lutam pela afirmação das territorialidades e identidades
territoriais como ‘’elemento de r‐existência’’ das comunidades tradicionais. O que
Gonçalves (2000), caracteriza como uma luta para resistir contra os que exploram,
dominam e estigmatizam essas comunidades, mas também por uma determinada
forma de existência, um determinado modo de vida e de produção, de pensar e
viver com e na natureza. Isto, de certa forma, tem configurado o novo espaço. Hoje
varzeiros, seringueiros, praieiros, quilombolas, ramaizeiros, castanheiros, índios e
pescadores têm construído uma nova idéia de reforma agrária pautando‐se pela
reordenação de territórios (reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento
sustentável, áreas de conservação e manejo de lagos e rios). Amparada na dinâmica
de sua ocupação ancestral, onde estes têm algum sentimento de pertencimento e
desenvolveram formas reais de conservação e (con) vivência com a natureza.
a) Nesta discussão, que também envolve um conjunto de políticas nacionais, há
veladamente dois projetos que se materializam na realidade amazônica:
b) Primeiro uma grande visibilidade da questão ambiental o que coloca a
Amazônia Sustentável ‐ Acre, Amazonas e Amapá e, agora, Roraima ‐ como
vetores do ‘desenvolvimento sustentável’. Palco de lutas, incentivadas por ONGs e
governos pela preservação da biodiversidade, que passa pelo o aparelhamento
das comunidades tradicionais’ para a luta por seus ‘direitos étnicos’,
antropológicos e ambientais, redimensionando e complexificando (Morin, 2000) a
questão agrária, como já expomos acima, uma vez que não é mais a estratégia
oficial que tem feito a reforma agrária na Amazônia, mas as comunidades que tem
reclamado a posse de seus territórios.
c) Por outro lado, na outra Amazônia (Central e Oriental), empresas de
agronegócios, madeireiros, pecuaristas, sojeiros, arrozeiros lutam por demandas
diferentes. Tal fato se faz uma constante, segundo Becker (2005, p. 83) por ser
este o ‘’arco do povoamento con‐solidado, porque é onde estão as cidades, as
densidades demográficas maiores, as estradas e o cerne da economia’’.
É possível conciliar duas lógicas na Amazônia, nas Amazonias? A lógica do
primeiro projeto pauta‐se por práticas extrativas. Mas, como Homma (1993) já
preconizava pode ser visto como um ciclo econômico finito. Suas fases seriam três e
se manifestavam distintamente. Para o autor:
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Na primeira, a extração aumenta, associada a um
crescimento da demanda. Na segunda, a capacidade de aumentar
a oferta chega ao limite, em face dos estoques disponíveis e do
aumento no custo da extração (com o aumento da área de
coleta). Na terceira, a extração começa a declinar, em função da
entrada no mercado do produto domesticado, desde que a
tecnologia de domesticação esteja disponível e seja
economicamente viável. A expansão da fronteira agrícola, a
criação de alternativas econômicas, o aumento da densidade
demográfica, a degradação da floresta e a substituição dos
produtos também induzem esse declínio. (Homma, 2005, p.02)

Colocado, sob o entendimento da economia neoclássica, o extrativismo
apresenta limites visíveis. Deste modo, as Reservas Extrativistas, os modelos
alternativos de desenvolvimento das populações tradicionais da Amazônia ‐
organizadas num processo de ocupação ribeirinha, assentada na rede natural de
rios e igarapés ‐ não podem oferecer grandes alternativas. O caminho apontado por
Homma (1993) seria o da domesticação das espécies e plantas passíveis de serem
exploradas. O quadro abaixo ilustra a posição de Homma (1993):

Figura 1. Ciclo do extrativismo vegetal na Amazônia. Fonte: Alfredo K. Homma (Embrapa)

Para Schwartzman (1994), o extrativismo não é a solução para os problemas
da Amazônia, mas também não está destinado ao desaparecimento e pode
complementar a renda das outras atividades econômicas tornando‐se essencial para
a sobrevivência da população de baixa renda. Neste sentido, os produtos
extrativistas podem constituir fontes importantes de renda para as populações
florestais e as iniciativas para fortalecer e ampliar os mercados para novos produtos
devem ser reforçadas.
Rego (2007) analisando o extrativismo enquanto proposta de
desenvolvimento nos coloca o neoextrativismo como proposta. É claro que o
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conceito deste, refaz os caminhos dos sistemas agroflorestais (Viana, 1993), no
sentido que seja possível aliar o SAF numa combinação de agricultura, extrativismo
e outros modos de vida sustentáveis (MVS) próprios das populações tradicionais da
Amazônia.
Sem escolher, o Amazonas acabou ficando com a alternativa de desenvolver
seus municípios de outra forma. Pois, era notório que a criação do parque industrial
e a expansão do comércio da Zona Franca de Manaus alavancaram a economia
amazonense. Entretanto, com o parque industrial na cidade de Manaus, como
afirma Bentes (1993), houve um esvaziamento do interior e uma acentuada
estagnação do setor agrícola do Estado, frustrando a expectativa criada
inicialmente pelo modelo de desenvolvimento Zona Franca.
Ocorre que na esteira do modelo de desenvolvimento Pólo Industrial de
Manaus, vieram problemas das mais diversas esferas, que permeiam as áreas social,
educacional, cultural e econômica, entre outros, e sua resolução é vital para o
fortalecimento da economia do estado, principalmente do interior. Por isso, é
criado o Programa Zona Franca Verde que envolve ações diretamente relacionadas
com a geração de emprego e renda, aliadas a preservação e conservação da
natureza e a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais.
Mas, políticas públicas no Amazonas voltadas aos modos de vida sustentáveis
são relativamente novas. Embora, ufanando‐se do sucesso de Mamirauá, o Governo
do Estado só passou a seguir esta dinâmica a partir de 2003, acompanhado o
movimento internacional de criação de unidades de conservação (UC). Tal
estratégia prevê o desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental e,
também, tenta diferenciar a política atual do Amazonas com a de governos
anteriores. O modelo de unidades de conservação adotado são as Reservas de
Desenvolvimento Sustentável (RDS), que facilitam o processo de criação e dão
garantia de uso dos recursos as comunidades tradicionais ali instaladas. Witkoski e
Souza (2008) as caracterizam como aquelas que relevam:
[...] uma possibilidade de criar as condições em nível
microsocial que viabilizem a melhoria da qualidade de vida dos
grupos sociais locais, concomitantemente à manutenção dos
recursos naturais dos quais fazem uso. Neste sentido, a proposta
configura‐se, potencialmente, como um instrumento de gestão
ambiental capaz de proporcionar uma apropriação racional e
sustentável das potencialidades naturais, assim como a
reprodução social e cultural das populações locais. Para tanto, a
sinergia entre o conhecimento científico e o saber tradicional
passa a ser uma condição necessária para a construção de uma
política capaz de realmente promover a sustentabilidade
econômica, social e ambiental na área. O diálogo de saberes e a
proposta da gestão compartilhada tornam‐se condições
fundamentais para se alcançar resultados satisfatórios no projeto
da RDS. (p.15)
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As RDS podem se transformar em espaços de produção econômica e melhoria
da qualidade de vida. Pois, segundo a Lei N.º 9.985 (SNUC), as unidades de
conservação de uso sustentável são constituídas por áreas públicas ou privadas
cujo objetivo é disciplinar o processo de uso e ocupação do solo e promover a
proteção dos recursos naturais que se encontram em seus limites, de modo a
assegurar o bem‐estar das comunidades tradicionais.
Mas, a política que se desenvolve a partir delas é essencial. Desta forma,
passemos analisar como o Amazonas tem construído uma nova racionalidade de
uso dos recursos naturais pelas comunidades locais.
O Amazonas, por exemplo, se destaca na produção vegetal de culturas
industriais, a produção de fibras como a malva e a juta. Há também, a produção do
açúcar mascavo que cresceu de 2.200 t do produto em 2002 para 3.299 t em 2006,
representando um incremento de 49,95%. Na agroindústria de palmito, o
Amazonas possui hoje uma área cultivada de 4.000 hectares com pupunheira, para
a produção de palmito e frutos. O quadro a seguir mostra o crescimento das áreas
plantadas e produção das culturas industriais no Estado.

Quadro1. Demonstrativo da produção do Amazonas – comparativo 2002‐2006

Porém, para as várias cadeias onde não se obteve uma racionalidade do
cultivo, o setor amarga tímidos resultados e com eles toda uma população que não
entra nas tristes estatísticas. Um exemplo é a Cadeia do Látex que segundo o IBGE
(2002), está presente em vinte municípios do Amazonas. Dentre eles, sete
respondem por mais de 85% da produção estadual, de 2.012 toneladas, em 2002.
Essa produção é 983% menor que em 19103 e 23% menor do que a de 1990, de 2.654
toneladas.
3

As informações foram extraidas do livro do professor Brandford Burns que escreveu em 1965 ",
Manaus, 1910: Retrato de uma cidade em expansão, no qual analisa o ponto de inflexão do período
áureo da borracha.
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Vejamos o gráfico com a redução da cadeia extrativa no norte e no Amazonas:

Gráfico 1. Produção extrativa vegetal. Fonte: IBGE –2002

Aumento expressivo na produção não‐madeireira resultou na redução, em 21%
do percentual de desmatamento no Amazonas de 2004 em comparação com 2003,
segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Entre as ações
financiadas pelo governo, destacam‐se o incremento no financiamento do Açaí, o
inicio da extração de óleos vegetais (copaíba, andiroba e patoá), o inicio da
produção da apicultura e da cadeia de castanha.
Veja gráfico abaixo:

Gráfico 2. Produção florestal não‐madeireira no Estado do Amazonas. Fonte: SDS/INPE, 2005.

No manejo de peixes obtemos uma produção de 840 toneladas, e uma renda
média por família de R$ 3.583,33. O manejo de lagos beneficiou 600 famílias, 50
comunidades, num total de 152 lagos manejados. O peixe passa a ser um dos
principais itens da cesta de cadeia sustentável do Amazonas.
Vejamos o gráfico abaixo:
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Gráfico 3. Cesta de produtos sustentáveis do Estado do Amazonas.
Fonte: SDS/Relatório de Gestão – 2006.

Como podemos observar, há um aumento significativo na produção de
produtos e uso de recursos naturais. As populações tradicionais são incentivadas a
utilizar os produtos madeireiros e não madeireiros e a vender os seus produtos
originários da floresta no mercado nacional. Conforme dados do Relatório de
Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS, 2006), dentre os
muitos resultados, destaca‐se também, a elaboração de 288 planos de manejo
florestal madeireiro em pequena escala (de até 500 hectares), nas regiões do Alto
Solimões e Juruá, gerando 3.456 novos empregos, entre diretos e indiretos,
garantindo uma renda bruta média, por plano de manejo, da ordem de R$ 21.189,00.
Nas comunidades tradicionais da Amazônia a produção familiar trabalha com
um diversificado elenco de produtos, cultivados nas unidades produtivas, seja para
subsistência ou para o mercado, incluindo produtos alimentares, como frutas,
olerícolas, pescado, produtos extrativistas vegetais e alguma pecuária familiar de
auto‐sustentação. Observa‐se ainda que a renda complementa‐se com a construção
de canoas e embarcações, instrumentos para lavoura branca e para a pesca (como
cestos, fornos de farinha, presas, gamelas, peneiras, redes, tarrafas e espinheis
dentre outros) que são componentes importantes na renda familiar.
Passemos a analisar o conceito que pauta esta racionalidade e políticas
ambientais do Amazonas, compreendendo as práticas de extrativismo como uma
pluriatividade que envolve a prática de atividades agrícolas e não‐agrícolas na
unidade produtiva, o que foi nominado como neoextrativismo ou sistemas
agroflorestais.
Aqui, adotamos o conceito de Bioextrativismo que Rego (2007) postulava sem
grandes intenções, para compreender a dinâmica de ocupação o espaço na
Amazônia e apropriação da natureza pelas comunidades locais. Para Rego (2007)
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A atividade inclui não só o uso imediato (coleta de recursos
animais e vegetais), mas também usos mediatos (cultivos,
criações e beneficiamento de produtos) da biota, por meio da
produção familiar ou comunitária e dentro dos valores e crenças
das sociedades que habitam os ecossistemas da região. Assim, o
bioextrativismo das populações tradicionais pode ser definido
como a intervenção, na biota dos ecossistemas naturais, pelo
homem (componente da biota), baseada na racionalidade da
reprodução familiar/comunitária e determinada por seu universo
cultural, fundado na simbiose prática e simbólica com a natureza.
Tal intervenção visa produzir biomassa útil e é regulada por
sistemas de manejo imediato, associados à introdução e
exploração de plantas e animais em níveis pouco intensos, que
não alteram substancialmente a comunidade biótica do
ecossistema. Esse novo conceito de extrativismo transcende o
nível econômico. (p.07)

A Zona Franca Verde é o bioextrativismo, não no sentido lato de zona franca,
mas com apropriação social da natureza pelas comunidades ‐ como aquele capaz de
fazer entender melhor a relação dessas comunidades com as florestas, os rios, a
água, a fauna, a flora e os peixes da região Amazônica.
É o bioextrativismo ‐ o extrativismo para a vida, ou o entendimento do homem
como parte da biodiversidade e da biodiversidade como parte da vida do homem ‐
que molda a racionalidade ambiental presentes em caboclos, índios, varzeiros,
praieiros, ribeirinhos, castanheiros, farinheiros, caçadores, povos de terra‐firme, La
Gueiros, canoeiros, igarapezeiros, barqueiros, agricultores, pescadores, plantadores
de juta. Para estes há determinados peixes que não são comidos em determinadas
épocas; árvores que não são extraídas; áreas que não devem ser desmatadas,
determinados animais não são comidos ou caçados em determinados tempos ou
não são comidos de forma nenhuma.
É esta extração apenas para a necessidade diária que constrói modos de vida
sustentáveis na Amazônia, no Amazonas. É esta presença humana de baixo impacto
para o ecossistema que são incentivadas nos programas multisetoriais do Zona
Franca Verde.
Existe uma relação dialética entre os seus modos de vida e o seu meio, no qual,
práticas como: a pesca de subsistência, o plantio para o sustento, a medicina
natural, a utilização de fontes de água naturais para consumo, transporte e lazer, e
outras, tanto precisam da natureza preservada, do direito ao seu uso e acesso,
quanto contribuem para a sua preservação. Existe, pois, uma interdependência,
uma preservação conjunta entre povos e/ou comunidades tradicionais e os recursos
florestais e hídricos.
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3. ALGUMAS CONCLUSÕES
Podemos afirmar, com base nestes nos indicadores de produção detalhados
acima, que as ações do programa ZFV estão gerando oportunidades e empregos, no
âmbito do desenvolvimento sustentável e beneficiando as famílias rurais que não
participavam diretamente no processo de desenvolvimento. Constata‐se que tais
ações só foram atingidas graças ao fortalecimento da assistência técnica, extensão
florestal, organização e dinamização das cadeias produtivas.
Estes usos múltiplos apóiam a sustentabilidade das áreas amazônicas e
precisam ser mantidos nas políticas de desenvolvimento dessas áreas. Neste
sentido, é preciso otimizar a produção ribeirinha realizando uma revolução
tecnoprodutiva (Becker, 2005) de beneficiamento, comercialização e incorporação
de novas formas extrativas de produtos naturais para garantir o prolongamento de
uso e a fixação do homem no interior com condições dignas de sobrevivência e de
reprodução social, traduzindo‐se em ganho para a sociedade e para o Estado, uma
vez que reduz o êxodo e pode em longo prazo melhorar a qualidade de vida destas
comunidades.
Sabemos que essa mudança de paradigma das políticas públicas será uma
conquista demorada e exigirá um melhor entendimento de todos destas formas de
adaptação ao espaço, de investimento público e principalmente da participação
destas comunidades como agentes de gestão destas políticas em suas áreas.
No sentido mais amplo, o Bioextrativismo é conceito fundamental para
entender as práticas de ocupação na Amazônia que se paute pelo uso feito pelas
comunidades tradicionais. Ampliando o conceito para uma abordagem das Ciências
Sociais e Antropologia é possível perceber várias destas relações. Em primeiro lugar,
que relação com o ambiente tem alguém que é dono de um lago (lagueiro)? Ele faz
uso deste seu território com certa visão de uso: é ele que o limpa, mas também é ele
que determina que usa o seus recursos e quanto usa. Outro exemplo claro é o dono
da praia. Em sua praia só pesca ou planta quem ele quer. É ele que determina como
fará o uso para o plantio e estabelece com esse espaço uma união dialética e
também antropológica. Se nossa visão se abrir perceberemos que, como todo
amazônida sabe lagos, igarapés, praias, acabam tomando o nome de seu ‘dono’ e as
comunidades obedecem a esse sentido de propriedade, de pertencimento. É esse
processo de simbiose onde o homem se ver como parte da floresta e a floresta
como parte de sua vida que chamamos de Bioextrativismo.
Evidencia‐se um processo diferenciado no Amazonas, onde o modo de vida
assumido pelas comunidades amazônicas após a ocupação nos rios e na floresta
vem justamente expressar os avanços em matéria de preservação do meio
ambiente e passam fazer parte das políticas públicas. As práticas dos povos e
comunidades tradicionais encontram‐se completamente referidas aos diversos tipos
de usos dos recursos naturais nos locais onde eles vivem. Este tipo de prática
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tradicionalmente desenvolvida faz parte da reprodução física e natural dos
diferentes povos e comunidades.
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ABSTRACT: This article presents the dynamics of development of the Zona Franca
Verde (PZFV) in Amazonas, where the challenge of sustainability is put in the size of
the insertion of Ecological Economics in economic practices. For better
understanding, setting forth the concept of Bioextrativismo ‐ the extraction for life,
or the understanding of man as part of biodiversity and biodiversity as part of the
life of man ‐ that shapes the rationality in environmental caboclos, Indians, rubber
tappers, varzeiros, praiera, riparian, chestnuts, pudding, hunters, benzedores,
people of earth‐firm, lagueiros, canoeiros, igarapezeiros, boatmen, farmers,
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seen as essential to man and this also is noted as part of nature and the space
where it is inserted leading to multiple uses of its territory, ensuring the
sustainability of the Amazonian areas and must be kept in Development policies.
Keywords: Bioextrativismo; Zone Franca Verde Program; Environmental Rationality,
Economics of natural resources.
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BRINQUEDOTECA: QUE ESPAÇO É ESSE?
Eva Maria Wettmann1
Elizabeth Macedo Fagundes2

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a importância do espaço
da brinquedoteca nas instituições de educação infantil. Pesquisar sobre a
brinquedoteca, é preciso pesquisar sobre o brinquedo as brincadeiras e como esse
espaço contribui para o desenvolvimento da criança. Dessa forma, fizemos uma
pesquisa bibliográfica, utilizamos os métodos observacionais bem como o método
dialético que é um método de interpretação dinâmico e totalizante da realidade,
pois consideram que os fatos não podem ser analisados fora de um contexto social,
político e econômico.
Palavras Chave: criança – brinquedoteca – desenvolvimento.

INTRODUÇÃO
O interesse em pesquisar sobre o tema Brinquedoteca surgiu quando
começamos a fazer estágio na educação infantil e percebemos a importância de um
espaço onde a criança possa brincar com prazer.
Estudando o desenvolvimento infantil, compreendemos o quanto é
importante o brinquedo e as brincadeiras para as crianças, fazendo o que gosta, ela
entra em um mundo imaginário, do faz de conta que a leva a explorar o mundo e
suas vivências, compreendendo e dominando seus significados. Dessa forma,
desenvolve a oralidade, a percepção espacial, a afetividade e a socialização.
A brinquedoteca é um espaço pouco conhecido e estudá‐lo é necessário. No
entanto, essa pesquisa partiu, primeiramente, sobre o brinquedo e as brincadeiras,
para que possamos entender como esse espaço contribui para o desenvolvimento
da criança.
Para este trabalho utilizamos bibliografias de autores que lançam olhares
sobre a importância do brinquedo e da brincadeira no desenvolvimento do ser
humano.
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E ainda observamos os diferentes espaços em que funciona a brinquedoteca
no município de Guarapuava‐Paraná, como: um Centro Municipal de educação
infantil – CMEI, e um Centro de educação Infantil ‐ CEI (particular), e na Instituição
do Ensino Superior, Faculdade Guairacá; a Brinquedoteca Moitará.
Além da observação, fizemos entrevistas com as supervisoras dos Centros de
Educação Infantil público e particular, da brinquedoteca da faculdade Guairacá e da
Pastoral da Criança.
1. BRINQUEDOTECA: QUE LUGAR É ESSE?
A brinquedoteca surgiu na década de 30 em Los Angeles, onde foi montado
um espaço com brinquedos que eram emprestados às crianças. Esse espaço, a
brinquedoteca, segundo Balthazar e Fischer (2006), foi desenvolvido como forma
de evitar alguns furtos em uma loja de brinquedos, por crianças de uma escola
próxima.
Em Estocolmo, na Suécia, passa a existir a Ludoteca no ano de 1963. Seu
objetivo era orientar os pais de crianças com necessidades especiais a estimularem a
aprendizagem por meio das brincadeiras e dos brinquedos. Além disso, dos pais
podiam levar os brinquedos emprestados para casa.
Conforme (Balthazar e Fischer, 2006: p.123):
Em 1967, na Inglaterra, surgiram as Toy Libraries ou bibliotecas de
brinquedos. O empréstimo como finalidade básica das
brinquedotecas passou a ser questionado a partir de 1976, no I
Congresso de Brinquedotecas, realizado em Londres, diante da
mudança no perfil de atendimento. Foi constatado que as crianças
procuravam esses espaços não apenas para levarem brinquedos
emprestados, mas para permanecerem lá por mais tempo,
brincarem e se socializarem com as outras crianças.

Diante das discussões no I Congresso, a Brinquedoteca começa a ser
reconhecida e passa a existir um movimento para que se amplie em países da
Europa, mas que tenha novas funções, e não sendo apenas para empréstimos de
brinquedos.
No Brasil, por exemplo, o primeiro espaço brasileiro organizado para
brinquedoteca ocorreu ,em 1973, com a ludoteca da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais ‐ APAE. Funcionavam sob a forma de rodízio de brinquedos entre
as crianças, mesmo com um acervo precário, as crianças levavam o brinquedo para
casa como empréstimo por um tempo determinado, podendo depois trocar por
outros brinquedos.
Mas somente em 1981 foi criada a primeira brinquedoteca brasileira oficial, em
São Paulo, conforme Balthazar e Fischer (2006) “com uma combinação dos
objetivos das primeiras Toy Libraries, que era o empréstimo de brinquedos, aliado a
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uma filosofia fundamentada no ato de brincar e na brincadeira em atendimento às
necessidades da criança”.
A Associação Brasileira de Brinquedoteca teve início em 1984 e que até hoje
atua na divulgação, incentivo e orientação de pessoas e instituições bem como na
formação de profissionais brinquedistas.
A propagação das brinquedotecas aconteceu de forma rápida, houve uma
diversificação na dinâmica de funcionamento, embora os objetivos continuassem
sendo a criação de espaços para brincar. Atualmente, existem diferentes tipos de
brinquedoteca como: as escolares, as ambulantes, as hospitalares, as em ambientes
universitários, as temporárias, entre outras.
As brinquedotecas escolares frequentemente são implantadas em instituições
de Educação Infantil, mas sua organização, na maioria das vezes, acontece na
própria sala de aula como espaço para brincar, em forma de “cantinhos”.
Há também, as brinquedotecas sem local fixo, circulantes, chamadas de
ambulantes, móveis ou itinerantes, o objetivo é levar a brinquedoteca a diferentes
lugares, variando o tempo em cada local, dependendo de cada situação.
Já as brinquedotecas hospitalares são necessárias para o bem estar de
crianças e de adolescentes que estão internados, também é um espaço onde os
pacientes aprendem a compartilhar brinquedos, histórias, emoções, alegrias e
tristezas sob a condição de hospitalização, dando suporte ao tratamento
medicamentoso, estimulando a brincadeira para amenizar os traumas de
internação.
A contribuição da brinquedoteca na Universidade, conforme Fortuna (2006) é
para formar pessoas capazes de brincar e de valorizar a brincadeira. E ainda a
brinquedoteca como projeto de extensão para formar a comunidade como um
todo, saindo do ambiente acadêmico indo de encontro à comunidade.
Existem, ainda, conforme Balthazar e Fischer (2006), as brinquedotecas
temporárias, que são montadas em locais onde acontecem grandes acontecimentos
e oferecem às crianças um espaço para brincar enquanto os pais participam da
programação.
A Brinquedoteca tem por objetivo, como nos aponta Santos (2000), estimular
as crianças que brinquem livremente, seja qual for o tipo de brinquedoteca, é
preciso valorizar a ação da criança que brinca.
2. UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO BRINQUEDO
A história nos relata que os primeiros brinquedos eram entalhados em
madeira e fundidos em estanho e que surgiram em oficinas na Alemanha. Segundo
Benjamin (2007 p.89), “a Alemanha era o centro geográfico no terreno dos
brinquedos... os soldadinhos de chumbo, a reluzente fauna da Arca de Noé e a mais
antiga casa de bonecas provêm de Munique”.
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Esses brinquedos eram fabricados por artesãos e não por fabricantes
especializados. Havia diversas oficinas que os confeccionavam. Só mais tarde, no
século XVIII, que começou a fabricação especializada, onde se confeccionavam
vários brinquedos.
Conforme (Benjamin, 2007: p.90)
Quando, no decorrer do século XVIII afloraram os impulsos iniciais
de uma fabricação especializada, as oficinas chocaram‐se por toda
parte contra as restrições corporativas. Estas proibiram os
marceneiros de pintar ele mesmo suas bonequinhas; para a
produção de brinquedos usavam diferentes materiais, obrigavam
várias manufaturas a dividir entre si os trabalhos mais simples, o
que encarecia sobremaneira a mercadoria..

Com a participação de mais pessoas na fabricação dos brinquedos houve uma
maior produção, mas os brinquedos foram perdendo seus encantos por serem
fabricados em maior quantidade e ainda houve aumento nos preços. Já os
fabricados artesanalmente eram mais resistentes e dificilmente os brinquedos
ficavam parecidos, nem sempre eram entalhados e pintados da mesma forma.
Devido ao avanço da industrialização, os brinquedos artesanais foram
perdendo espaço à medida que surgiam novas opções de brinquedos. Como nos
fala Benjamin (2002), os adultos foram impondo às crianças alguns objetos na forma
de adoração como à bola, o arco, a roda de penas e a pipa. Porém, como as crianças
usam sua imaginação, foram aos pouco transformando ‐ os mais tarde em
brinquedos que até hoje é utilizado.
Na história dos brinquedos destaca‐se a Alemanha pelos brinquedos que tinha
no passado e, até hoje, estão expostos em museus e quartos de crianças.
Nuremberg é considerada a pátria dos soldadinhos de chumbo e onde se encontra a
mais antiga casa de boneca e também as mais belas bonecas de madeira que se
encontrava em Sonnberg.

3. BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Uma das características da criança é a curiosidade. Proporcionar‐lhes um
espaço com brinquedos e brincadeiras, permitindo‐lhes que sintam mais prazer e
possam se desenvolver de forma integrada, também é uma das funções das
brinquedotecas.
As crianças não precisam de muitas coisas para brincar, com alguns pedaços
de madeiras elas criam aviões, carrinhos, casinhas, utilizam pedrinhas, tampinhas
para formar “uma rua”, para brincar com seus carrinhos, usam a imaginação, criam
e recriam brinquedos de diferentes formas.
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Com essa simplicidade, de utilizar qualquer objeto como brinquedo, a criança
tem a oportunidade de relacionar o real com o imaginário em suas brincadeiras de
faz‐de‐conta, que estão relacionadas com cenas que elas observam no seu cotidiano
e que nos evidenciam seus conflitos, angústias e felicidades.
Dessa forma, a brincadeira não pode ser vista como atividade desnecessária,
mas sim como um direito onde a criança se constrói, se elabora e se forma.
No ato de brincar a criança expressa sua vontade, seu anseio, sua dificuldade e
libera suas tensões. E nesse contexto que ela se desenvolve como cidadã e se
prepara para a vida adulta no que se refere ao convívio social e trabalho. O
Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (2001: p.27) nos aponta que:
A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um vínculo
essencial com aquilo que é o “não brincar”. Se a brincadeira é uma
ação que ocorre no plano da imaginação,isto implica que aquele
que brinca tenha o domínio da linguagem simbólica.Isto quer dizer
que é preciso haver consciência da diferença existente entre a
brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu conteúdo para
realizar‐se.

Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar‐se de elementos da realidade
imediata e atribuir‐lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre
por meio de articulações entre a imaginação da realidade. Toda brincadeira é uma
imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, da realidade
anteriormente vivenciada.
Assim, conforme o cotidiano da família, a mãe cuida dos filhos, o pai vai para o
trabalho, a criança brinca e relaciona com o que a família faz a realidade de seus
pais, o que para ela se torna brincadeira.
Nesse ato de brincar, de mobilizar o simbólico por meio dos gestos, a criança
cria e recria os acontecimentos e, nesse ato, ao brincar, transforma os objetos ao
seu redor em brinquedos, dando asas à sua imaginação.
Com as brincadeiras, as crianças utilizam a linguagens oral e gestual que
oferecem vários níveis de organização a serem utilizados para brincar; como os
conteúdos sociais, os papéis, situações, valores e atitudes que se referem à forma
como o universo se constroem; e, finalmente, os limites definidos pelas regras,
constituindo‐se em recurso fundamental para brincar.
Essas experiências de brincar de faz‐de‐conta nos permitem considera‐las
como atividades fundamentais no processo constituinte de origem de todas as
outras brincadeiras.
De acordo com (Santos, 2003: p.57)
A palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos
jogos, brinquedos e brincadeiras, e é relativo também à conduta
daquele que joga que brinca e se diverte. As atividades lúdicas
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fazem parte da vida do ser humano e, em especial, da vida da
criança, desde o início da humanidade.

Como nos fala Santos (2003), a palavra, lúdico significa brincar, porém nem
toda a pessoa tem conhecimento do seu significado. Às vezes, ao enunciarmos
lúdico somos questionados do seu significado, e a resposta é simples: brincar. E é
por meio da brincadeira que a criança demonstra e expressa seus sentimentos.
Atualmente, o lúdico ou o brincar são bem vistos pela sociedade. No entanto,
somente nos anos 50 que se começou essa valorização, que só foi possível pelos
estudos da psicologia sobre a criança que mostraram a importância da brincadeira
para o desenvolvimento social, emocional e intelectual.
Com as brincadeiras, a criança transforma os conhecimentos que já possui. Por
exemplo, para assumir um determinado papel, a criança deve conhecer algumas
características do objeto que utilizará. Esse conhecimento acontece na interação
com o meio em que vive, de uma experiência vivida em família ou em outros
ambientes, do que ouviu de outra criança ou de um adulto, de cenas assistidas na
televisão, de música ou de histórias que ouviu.
Se conversarmos com as crianças para identificar quais brincadeiras elas
gostam, algumas provavelmente responderão que gostam de brincar com bonecas,
de amarelinha, com carrinhos, com bolas e entre outros brinquedos e brincadeiras.
Porém, para brincar, as crianças precisam de certa independência, para viverem
uma infância com mais prazer, aprender o que é essencial para o ser humano; que é
conviver em sociedade.
Dessa maneira, a criança constroi uma identidade autônoma, cooperativa e
criativa. Assim, naturalmente, se constroem regras de convivência para que se
tenha um bom relacionamento quando se brinca.
A criança não precisa ter hora nem lugar certo para brincar de mudar de voz
falando suave, às vezes ríspido, grosso, fino, enquanto brincam elas imitam
personagens, com objeto, criam e recriam, com os brinquedos, mudam o
significado, inventando um novo modo de brincar, assumem identidade de seus
ídolos da televisão, de revistas e, assim, viajam em sua imaginação, tornado‐se
personagens, nos espaços que há em casa ou até mesmo na escola, modificam do
seu jeito, criando um novo espaço que esteja de acordo com a brincadeira, brincam
desenhando ou criando histórias. Por meio das brincadeiras, as crianças
desenvolvem a sua imaginação, um mundo que, muitas vezes, os adultos não
entendem.
Os recursos que as crianças utilizam para suas brincadeiras vão se tornando
mais complexos na medida em que elas crescem e sentem necessidade de coisas
diferentes.
Dessa maneira, a criança inventa, cria e recria, podendo expor os sentimentos,
convivem com suas diferenças, através do faz‐de‐conta. Nessas brincadeiras,
ocorrem o desenvolvimento da imaginação, da linguagem, da compreensão e
apropriação de conhecimentos e sentimentos do exercício da iniciativa e da decisão.
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Para Santos (2003), com a brincadeira a criança constrói e elabora a relação
com o mundo, domina suas angústias e controla suas ideias e seus impulsos.
Constatamos ainda, com Santos que, quando a criança brinca, desenvolve a
imaginação, estimula a mente e a criatividade, relaciona‐se com outras e desenvolve
sua aprendizagem. E, ainda que, desde os tempos mais remotos, as brincadeiras
sempre estiveram presentes na vida das pessoas, sendo um ato indispensável à
saúde física, emocional e intelectual do indivíduo, independente de sua cor, religião
ou situação financeira. Por meio das brincadeiras, a criança desenvolve a linguagem,
o pensamento, a socialização, a iniciativa e a auto‐estima.
A criança assume responsabilidade com os objetos que utiliza ao brincar, no
que se refere à conservação e à organização do espaço, sente‐se parte do lugar
onde brinca, liga‐se emocionalmente a este local, pessoas e objetos.
Sem brincar a criança não vive a infância, ela brinca para sentir‐se ela mesma,
construir sua autonomia e sua individualidade. Inicialmente, a criança procura o
brincar para atingir a satisfação que esta atividade e ação lhe proporcionam.
Falar da criança e de suas brincadeiras, de acordo com o Referencial Curricular
Nacional de Educação Infantil – RCNEI, (2005: p.17) é, “assumir as especificidades da
educação infantil é rever concepções sobre a infância, as relações sobre classes
sociais, às responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças”.
A criança que desempenha outras atividades, como a responsabilidade de
“trabalho”, que não brinca, não vive a infância, “queima” etapas, que mais tarde
poderá interferir no seu desenvolvimento e na sua personalidade. Pois, é através da
atividade lúdica que ela desenvolve a afetividade, os sentimentos, a emoção. Isso
faz parte da vida humana e está presente em nossa ação e nossa razão.
A brincadeira faz parte do desenvolvimento da criança, em todas as suas
necessidades, também na relação com a família e a sociedade.
No ponto de vista psicológico, (Abramowicz,1999:p.56), destaca que “brincar
é uma necessidade tão importante quanto o sono e a alimentação, os quais
asseguram uma boa saúde física, mental e emocional”.
Brincando a criança pode estimular sua criatividade, uma vez que mobiliza
imagens, símbolos e signos. E, através do brincar ou criar, a criança descobre sua
personalidade real.
Se a criança é estimulada a brincar livremente, suas probabilidades de se
tornar um adulto criativo, ser uma pessoa independente e resolver problemas sem
dificuldade aumentam e irão se destacar por terem facilidade em criar.
Assim, a brincadeira assume uma função terapêutica como nos fala Santos
(2003), porque ao brincar a criança exterioriza, seus medos suas angústias e resgata
a alegria, a felicidade, a afetividade e o entusiasmo. Dessa maneira, a criança expõe
para fora tudo o que lhe faz mal, trazendo para si energias boas e novas.
É necessário, portanto, que as pessoas que desenvolvem atividades com as
crianças, entendam o quanto às brincadeiras são importantes, para seu
desenvolvimento. Nesse contexto, a brincadeira não deve ser vista apenas como
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um passatempo, além dela ser importante para o desenvolvimento da criança,
também é um direito reconhecido por lei, como consta em alguns documentos
oficiais como A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, adotada pela
Assembléia das Nações Unidas, também pela Constituição Federal de 1988 e pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente 1990 – ECA.
Contudo, ainda hoje, nos deparamos com crianças que, ao invés de brincar,
estão trabalhando nas esquinas, catando papel nos lixões e ainda pedindo coisas
nas ruas.
Por isso, a importância em valorizar e incentivar brinquedos e brincadeiras
para o desenvolvimento da criança. Sendo, inclusive, assegurado como um direito
no Art. 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Por outro lado, as
transformações da sociedade, principalmente nas grandes cidades, com a
diminuição de espaços públicos de lazer e a insegurança nas ruas que impedem o
brincar nas calçadas, praças e parques, as moradias das famílias pobres cada vez
menores e com precárias condições de habitação, a televisão, que ocupa um tempo
cada vez maior nas atividades das crianças, as necessidades dos pais de se
ausentarem para o trabalho por longos períodos, prejudicando o convívio com seus
filhos, são alguns dos motivos que impedem que as crianças tenham melhores
oportunidades de brincar.
Dessa forma, brinquedos e brincadeiras se apresentam como uma ótima
oportunidade para permitir à criança desfrutar de seu direito de brincar e pretende
aumentar o interesse pelo brincar e pelas atividades de lazer, não só nas crianças
como nas famílias e nas comunidades em geral. Ao mesmo tempo, as atividades
propostas são, com certeza, momentos importantes para as conversas dos lideres e
brinquedistas com os pais sobre as necessidades da criança e o papel das famílias
em sua educação.
4. DIFERENTES ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM QUE FUNCIONA A
BRINQUEDOTECA
De acordo com Santos (2003), falar sobre brinquedoteca é, portanto, falar
sobre os mais diferentes espaços que se destinam à ludicidade, ao prazer, à
emoção, às vivências corporais, ao desenvolvimento da imaginação, da criatividade,
da auto‐estima, do auto‐conhecimento positivo, da resiliência, do desenvolvimento
do pensamento da ação, da sensibilidade, da construção dos conhecimentos e das
habilidades.
4.1 – Centros de Educação Infantil e Guarapuava
Na observação e entrevista, com a Supervisora pedagógica, do Centro
Municipal de Educação Infantil, nos relata que a brinquedoteca funciona há mais de
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10 anos e que as crianças são atendidas pelas educadoras das salas e pelas
recreacionistas.
Segundo a Supervisora a Brinquedoteca é mais um recurso pedagógico
utilizado pelo Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, para desenvolver na
criança noções básicas de comportamento, respeito e solidariedade, diante de um
espaço diferente do seu habitual. Na brinquedoteca, as crianças têm oportunidade
de explorar brinquedos e brincadeiras diversas como amarelinha, jogo de memória,
escorregador, teatro de fantoches, piscina de bolinhas, gangorras, corda, bola,
bambolê, carrinhos e bonecas.
O ambiente da brinquedoteca é favorável ao desenvolvimento da criança, aos
olhos da Supervisora, pois a criança é desafiada a explorar, criar brincadeiras, pular,
dançar, com liberdade de expressão. Nas atividades realizadas na brinquedoteca, a
criança é levada a se desenvolver integralmente, pois trabalha com todas as áreas
do conhecimento da Educação Infantil, com projetos interdisciplinares, que incluem
o espaço nessas atividades. Utilizar a brinquedoteca na Educação Infantil com fins
pedagógicos significa transportar para o campo do ensino aprendizagem condições
para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do
lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora.
A Supervisora pedagógica do Centro de Educação Infantil – CEI destaca que na
Brinquedoteca, as crianças são atendidas pelas professoras da turma e pela
professora de Educação Física. Iniciada em 2009, a brinquedoteca resgata
brincadeiras antigas, como uma forma de não se desprender da cultura na qual
estamos inseridos.
E ainda que professores e as crianças confeccionam brinquedos com sucata
sendo uma forma de tentar amenizar o consumismo apelativo que existe em torno
das crianças, característica da nossa sociedade, fazendo com que elas percebam
que podem brincar e se divertir com o que consideravam lixo e que não precisam
necessariamente só de brinquedos comprados, dessa forma se oferece a
oportunidade de brincar por brincar e perceber que principalmente que brincadeira
não e bagunça.
Já em outro Centro de Educação Infantil – CEI, a Brinquedoteca teve seu início
em 2006, como nos esclarece a Supervisora pedagógica que faz o
acompanhamento das crianças com a professora da turma. Ainda, de acordo com
ela, qualquer pessoa que tenha observado o brincar durante algum tempo,
reconhece que para as crianças pequenas este é um instrumento de aprendizagem
e crescimento. Os educadores que compreendem isso tem muito mais chances de
produzir cidadãos equilibrados para o futuro, assim como as crianças mais felizes
para o presente.
Afirma ainda, que na brinquedoteca se prioriza o faz de conta, com atividades
onde a criança pode recriar situações cotidianas e fantasia seu futuro. Para ela
brincar de casinha, sonhar em ser bailarina, médico ou construtor estimula a
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criatividade, a oralidade e a socialização, tão importantes para o desenvolvimento
da criança.
Portanto, organizar uma brinquedoteca dentro da escola e mostrar que a
escola valoriza o brincar como um excelente recurso pedagógico, além de ter como
objetivo o desenvolvimento pleno das crianças, proporcionando‐lhes um ambiente
acolhedor, divertido e interessante. Porém, acredita que mais que um espaço
chamado brinquedoteca, a escola deve ter consciência da importância do lúdico na
vida da criança e do quanto o brincar pode ser aliado no desenvolvimento das
habilidades e competências a serem formadas na infância. Mais importante do que
ter um espaço adequado, brinquedos suficientes e sofisticados, há que se ter
educadores comprometidos e conscientes, pois eles sim, farão a diferença.
4. 2 ‐ Brinquedoteca Moitará – Faculdade Guairacá
Considerando que brinquedos e brincadeiras são importantes para o
desenvolvimento humano, a Faculdade Guairacá, criou em 2006 como projeto de
extensão Brinquedoteca Moitará, propiciando um espaço para as disciplinas de
Práticas metodológicas da educação Infantil aos acadêmicos de Pedagogia.
A brinquedista da Brinquedoteca Moitará tem formação em magistério, fez
cursos na área de jogos recreativos, contação de histórias e brinquedos e
brincadeiras. Faz um ano que atua na função e segundo a brinquedista a função
social é propiciar um espaço para aos filhos de acadêmicos e professores da
instituição.
Pois muitos acadêmicos da faculdade já possuem filhos pequenos,
dificultando assim, a assiduidade dos mesmos, principalmente em semanas de
avaliações. Diante disso, tentando minimizar essa questão, a faculdade conta com
esse espaço, porém é necessário um agendamento, para usufruir dos brinquedos e
das brincadeiras.
A brinquedista nos relata que, forma lúdica é a que obtém mais resultados
positivos na questão da aprendizagem com crianças, sendo assim, a brinquedoteca
busca trabalhar questões do dia‐a‐dia com atividades dinâmicas e divertidas para os
pequenos, que possa contribuir para o seu desenvolvimento.
O que mais as crianças gostam segundo a brinquedista é brincar de casinha,
assim se explora a oralidade,discute a questão do preconceito, a família e sua
importância, o trabalho em equipe e como era o temperamento das crianças umas
com as outras; os jogos de encaixe onde a coordenação motora é o mais trabalhado
juntamente com o raciocínio e o pensamento lógico, as bonecas tanto as
compradas como as confeccionadas por acadêmicos para conhecer o convívio deles
com outras pessoas (as bonecas) e como esta a imaginação e criatividade deles para
saber onde estimulá‐los, a contação de histórias que no meu ponto de vista uma das
atividades mais importantes para o desenvolvimento das crianças, pois nela
podemos explorar praticamente todos os conteúdos imagináveis, estimulando a
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criatividade, imaginação, socialização, família, pensamento cognitivo, expressão
corporal, coordenação motora, entre outras inúmeras coisas.
O trabalho com contação de histórias é muito interessante, pois as crianças
envolvem‐se muito com elas, deixando facilmente fazer‐se um trabalho proveitoso
conseguindo atingi‐las com sucesso com os conteúdos.
A brinquedista possui o curso de Magistério. Lá, a criança passa a ter contato
com outras crianças, passa a se socializar. A responsável acredita que também
ocorra um amadurecimento da criança, pois ela está longe dos pais, portanto
aprende que existe algo muito mais amplo que apenas a família.
As brincadeiras normalmente são as cantigas, amarelinha, passa anel, estátua
esconde‐esconde, e existem os momentos de atividades livres onde as crianças
ficam à vontade para brincar sem um direcionamento. Há também os momentos de
contar histórias, desenhar e pintar, são disponibilizados brinquedos como bonecas,
carrinhos, casinha, lego, encaixe, formas geométricas, tangran, boliche, quebra‐
cabeça, fantasias entre outras.

4. 3 ‐ Brinquedista – Pastoral da Criança
A Brinquedoteca da Pastoral da Criança tem como brinquedista responsável
uma pessoa que atua na pastoral da criança e é capacitadora de brinquedistas na
ação brinquedos e brincadeiras desde o ano de 2003. Esta brinquedista valoriza e
incentiva brinquedos e brincadeiras por serem uma necessidade para o
desenvolvimento da criança.
Segundo a Brinquedista, os principais objetivos da Brinquedoteca da Pastoral
da Criança, são:
• Promover a defesa do direito da criança ao brincar
apresentando‐o como uma atividade indispensável ao seu
desenvolvimento.
• Estimular o brincar que dê oportunidade à criança de escolher
livremente o que quer fazer, de se movimentar, inventar,
experimentar, de brincar pelo brincar e não responder a um pedido,
ordem ou objetivo do adulto.
• Valorizar a cultura e a identidade das famílias e das
comunidades pelo resgate de seus brinquedos, brincadeiras, contos,
danças, cantigas e músicas.
• Oferecer aos pais e famílias a oportunidade de partilhar com
suas crianças experiência lúdicas, reforçando assim a criação de laços
entre as gerações.
• Dialogar com as famílias sobre a aprendizagem e o
desenvolvimento da criança, aproveitando as atividades de lazer e
recreação.
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Para alcançar estes objetivos, a brinquedista propõe diversas atividades,
desde a mais simples como o “cantinho” do brincar durante a celebração da vida
(atividade do líder da pastoral da criança), as reuniões com os pais e familiares, até
as mais estruturadas, como as brinquedoteca. A pastoral não disponibiliza de uma
brinquedoteca por falta de espaço, o interesse era de implantá‐la nas igrejas, como
já ocorre em algumas. A pastoral recebe donativos, que é dividido entre outras
necessidades, sendo uma parte utilizada para a comprar brinquedos, livros, forma‐
se um sacolão aonde são levados esses brinquedos para em eventos da Pastoral
para as crianças brincarem.
5. CONCLUSÃO
Conclui‐se com este trabalho de pesquisa a importância da Brinquedoteca,
compreendendo que as brincadeiras, jogos e brinquedos auxiliam no
desenvolvimento cognitivo, sensório motor, da criança, pois enquanto ela brinca
ela se desenvolve, torna‐se mais espontânea em suas atitudes, interage melhor com
outras crianças, aprende a cooperar, a dividir brinquedos e a conviver em grupo .
Entretanto, ainda não é de entendimento da maioria que a brinquedoteca é
um espaço em que a criança tem para brincar sem cobranças, que a brinquedista
atua apenas como mediadora, seu papel é de auxiliar a criança neste local,
proporcionando‐lhes atividades, materiais, brincadeiras e situações em que as
crianças tenham experiências enriquecedoras, que contribua para sua formação.
É preciso deixar a criança explorar o mundo que a cerca para que ela possa se
apropriar de informações que lhe são necessárias, pois é por intermédio de
brincadeiras e jogos, da manipulação de diferentes materiais, que se dará a
interação e a descoberta do meio em que vive.
Sabemos que a curiosidade é uma característica própria da criança, assim se
proporcionar jogos e brincadeiras, o fato das crianças aprenderem brincando as
estimula a desenvolver conceitos de socialização, criação, construção do novo, e
outras noções que podem ser construídas por elas.
Com essa pesquisa pudemos verificar que nem todos os educadores gostam
de brincar e deixar as crianças brincarem, nos ambientes de educação infantil. E
ainda que dos quinze Centros Municipais do município apenas três possui um
espaço para a brinquedoteca, os demais utilizam os “cantinhos” nas salas,
Diante das observações constatamos que a implantação de brinquedotecas
nos espaços de educação está caminhando lentamente. E que ainda não é de
conhecimento da maioria que além dos espaços de educação é possível implantar as
brinquedotecas, em em hospitais, asilos, em igrejas, nos bairros, em eventos, em
projetos que atendem crianças e adolescentes, pois a brincadeira é muito
importante independente da idade, da cor, da religião da classe social brincar e
importante para todos.
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Nos hospitais, de acordo com Cunha, a Lei 11.104 de 21 de março de 2005, diz
que todos os estabelecimentos de saúde, que ofereçam atendimento pediátrico em
regime de internação, devem instalar brinquedotecas em suas dependências. O
trabalho com brinquedotecas nos hospitais se faz necessário para o bem‐estar de
crianças e de adolescentes que estão internados, também é um espaço onde os
pacientes aprendem a compartilhar brinquedos, histórias, emoções, alegrias e
tristezas sob a condição de hospitalização.
Com este trabalho de pesquisa, queremos contribuir para a reflexão sobre os
brinquedos e brincadeiras na vida do ser humano, e que cada um de nós, contribua
para o resgate das brincadeiras e dos brinquedos como antigamente.

6. ANEXO
ENTREVISTA COM BRINQUEDISTA
Qual sua Formação:
Quanto tempo atua nesta função:
Como foi a implantação da brinquedoteca na instituição?
Há quanto tempo funciona?
Você fez algum curso para trabalhar nesta área?
Em sua opinião, qual é a importância da brinquedoteca para o desenvolvimento da
criança?
Quais brincadeiras e brinquedos da infância são explorados na brinquedoteca?
ENTREVISTA COM A SUPERVISORA PEDAGOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Como foi a implantação da brinquedoteca na instituição?
Há quanto tempo funciona?
Há uma brinquedista preparada para atender a brinquedoteca?
Qual é a importância da brinquedoteca na instituição de ensino?
Quais brincadeiras e brinquedos da infância são explorados na brinquedoteca?
O ambiente da brinquedoteca é favorável ao desenvolvimento da criança de que
forma?
Quais suas considerações sobre a brinquedoteca, para contribuir com a nossa
pesquisa?

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[16 – 30]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMOWICZ, Anete. Wajskop Gisela. Educação Infantil: creches atividades para
criança. São Paulo: Moderna, 1999.
BALTHAZAR, Maria da Paz N. Costa. FISCHER. Julianne, A BRINQUEDOTECA NUMA
VISÃO EDUCACIONAL. MODERNA Revista de divulgação Vol. 3 n. 9 ‐ jul.‐dez./2006 ‐
técnico‐científica do ICPG.
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre o brinquedo e a educação. São Paulo: Editora
34, 2007.
BRASIL, Unicef. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em:
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm. Acesso em 12.03.2009.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasília;
MEC/SEF. 3 V. L 1998
BRASIL, Constituição Federal. São Paulo: Saraiva 2001.
Brasil, lei nº10.764 de 12/11/2003. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília:
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2004.
CUNHA. Nylse Helena da Silva, O Papel do Brinquedo na Educação e na Saúde. In:
SEMINÁRIO NACIONAL. Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2006.
FORTUNA. Tânia Ramos, O Papel do Brinquedo na Educação e na Saúde. In:
SEMINÁRIO NACIONAL. Brasília, Câmara dos Deputados, Coordenação de
Publicações, 2006.
SANTOS, Santa Marli Pires dos Santos (org.) Brinquedoteca: a criança, o adulto e o
lúdico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
__________ Espaços Lúdicos: Brinquedoteca In Brinquedoteca: a criança, o adulto e
o lúdico. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. p. 57 a 61.

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[16 – 30]

TOY: WHAT IS THIS AREA?
ABSTRACT: This study aimed to examine the importance of the area's toy in the
institutions of early childhood education. Search on the toy, we find the toy on the
games and how this area has contributed to the development of children. Thus, we
have a literature search, we used observational methods and the dialectical ,
method is a method of dynamic and totalizing interpretation of reality, therefore
consider that the facts can not be viewed outside a social context, political and
economic.
Keywords: child ‐ toy – development.
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CRESCIMENTO REGIONAL ESTRUTURAL‐DIFERENCIAL NAS UNIDADES
FEDERATIVAS BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 1994 – 2004

Amarildo Hersen*
Jandir Ferrera de Lima**

RESUMO: O objetivo desse artigo é analisar e identificar as fontes de crescimento
regional do produto e do emprego para os Estados brasileiros no período de 1994 a
2004. Para tanto, utilizou‐se o método Estrutural‐Diferencial e Estrutural‐Diferencial
modificado. Os resultados mostram que existem acentuadas disparidades entre os
Estados brasileiros. Com relação aos fatores de crescimento do produto dos
Estados, verificou‐se uma baixa relação com sua estrutura produtiva, destacando‐se
então o componente competitivo. Em se tratando do crescimento do emprego
formal, tanto o componente estrutural como o componente competitivo
apresentaram resultados positivos, evidenciando que estes contribuíram para o seu
crescimento.
Palavras‐Chave: Economia regional; Crescimento regional; Economia brasileira.

INTRODUÇÃO
A abertura ao mercado externo, observada na economia brasileira no final da
década de 1980 e início dos anos de 1990, bem como a estabilização monetária
proporcionada pela implantação do Plano Real, impactou de maneira diferenciada
sobre os Estados brasileiros, pois ao mesmo tempo em que extinguiu alguns
segmentos ineficientes em termos competitivos, estimulou ações para a
aproximação aos novos paradigmas técnicos de produção, em termos econômicos
(HADDAD, 1999).
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Por isso, torna‐se importante analisar o crescimento econômico nas três
dimensões: espacial, com o objetivo de verificar os efeitos das mudanças no cenário
macroeconômico sobre o desempenho dos Estados brasileiros; temporal,
procurando identificar as correlações entre a ocorrência dos fatos
macroeconômicos e o desempenho econômico das regiões; e setorial, visando
verificar os efeitos das mudanças macroeconômicas sobre os diferentes setores
produtivos e, consequentemente, sobre o desempenho econômico das regiões.
Sendo assim, pode‐se dizer que o desempenho econômico das regiões está
associado a três fatores: inserção da economia regional nos mercados nacional e
internacional; perfil da composição da estrutura produtiva regional; e existência de
vantagens locacionais, as quais conferem uma maior competitividade à região
(FOCHEZATTO et al, 2005).
Por isso, o objetivo deste artigo é analisar a desigualdade existente entre os
Estados brasileiros, ou seja, identificar razões que fazem com que uma região cresça
mais rapidamente do que outras em um mesmo período, utilizando‐se o método
Estrutural‐Diferencial, o qual facilita a decomposição do crescimento do produto e
do emprego dos Estados em três componentes: nacional, estrutural e diferencial.
Essa análise tem como referência o texto de Fochezatto et al (2005), no qual os
autores fazem uma abordagem do método Estrutural‐Diferencial para identificar as
fontes de crescimento das regiões do Rio Grande do Sul no período de 1990 a 2000.
Entretanto, o modelo estrutural‐diferencial apresenta algumas deficiências na sua
formação original. Essas limitações dão origem ao método estrutural‐diferencial
modificado, também utilizado nesse artigo, tendo como referência HADADD (1989)
e FERRERA DE LIMA (2006).
O método Estrutural‐Diferencial não é uma teoria explicativa do crescimento
regional, mas sim, um método de análise para identificar os componentes deste
crescimento, podendo ser utilizado em projeções das economias regionais. As
informações estatísticas que necessita para sua manipulação não são complexas, o
que por sua vez, demanda apenas uma matriz de informações sobre uma variável
básica (emprego, produção, valor adicionado, etc.) em dois períodos de tempo,
para que seja possível a aplicação para fins descritivos. Esse método permite
identificar razões que fazem com que uma região cresça mais rapidamente que
outras em um mesmo período e se essa performance está condicionada ao
desempenho da economia nacional, à estrutura produtiva local ou a presença de
vantagens locacionais específicas que dão dinamismo à região.
O artigo está organizado da seguinte maneira: além desta introdução, são
apresentadas mais quatro seções. Na seção 1 é apresentada a revisão da literatura,
com o objetivo de esclarecer e conceituar aspectos relevantes da economia
espacial, o que facilitará a compreensão das análises através do método Estrutural‐
Diferencial e Estrutural‐Diferencial Modificado. A metodologia do trabalho é
abordada na seção 2. Na seção 3, tem‐se o produto e o emprego por Estado
brasileiro, base para os cálculos realizados. Na quarta seção evidenciam‐se os
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fatores contribuintes para o crescimento do produto e do emprego, de acordo com
o método adotado. A conclusão do trabalho e as referências bibliográficas finalizam
a pesquisa.

1. OS PROGRESSOS REGIONAIS DE CRESCIMENTO
Encontrar as razões que expliquem o porquê dos processos regionais de
crescimento diferirem entre si, ou seja, apresentarem dinâmicas territoriais
diferenciadas, não constitui‐se em tarefa fácil. Pode‐se dizer que as questões
propostas não possuem uma única resposta, e também não podem ser respondidas
por uma única ciência, devendo no mínimo, contemplar aspectos geográficos e
socioeconômicos.
De acordo com Santos e Silveira (2001), uma preocupação com o
entendimento das diferenciações regionais e com o novo dinamismo das suas
relações tem norteado particularmente a busca de uma interpretação geográfica da
sociedade brasileira. No entanto, para que se torne possível a compreensão da
dinâmica territorial do desenvolvimento, alguns conceitos devem ser retomados,
tais como: espaço, região, território, dinâmica territorial do desenvolvimento e
desenvolvimento local/regional.
Espaço, de acordo com Santos (1994), refere‐se a um conjunto indissociável
de sistemas de objetos e de sistemas de ações. Os objetos são cada vez mais
artificiais (hidrelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, estradas, cidades,
etc.) dotados de uma mecânica e funcionalidade própria, que acabam por conduzir
os interesses hegemônicos internacionais. Já as ações, são consideradas racionais,
obedecendo a uma racionalidade que corresponde aos fins ou aos meios
hegemônicos internacionais, induzidas de fora, estranhas ao lugar, território, região
ou país.
Para Santos (1986), o espaço deve ser considerado como um conjunto de
relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam como
testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é,
o espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais
do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais e
que se manifestam através de processos e funções. Sendo assim, espaço pode ser
considerado um campo de forças cuja aceleração é desigual. Essa é a explicação do
porque a evolução espacial não é homogênea em todos os lugares.
Segundo Furtado (2001), o universo econômico é fundamentalmente
heterogêneo. Em outras palavras, isso significa dizer que o processo de crescimento
e desenvolvimento econômico é desigual, pois surge em uns pontos, propaga‐se
com menor ou maior facilidade em outros, toma vigor em determinados lugares,
desaparece noutros, etc. Nem é nem poderia ser um processo uniforme, pois a
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constelação de recursos e fatores que se apresenta em cada parte é obviamente
diversa.
A existência de um universo econômico heterogêneo significa, em última
instância, que os mesmos bens podem ser obtidos com graus diversos de
dificuldade em diferentes regiões. Em tais condições, transportar bens de um lugar
para outro é a forma mais rápida e segura de criar valor. Os recursos acumulados
numa comunidade, ao transformar‐se em capital comercial, por um lado escapam
aos rendimentos decrescentes, e, por outro, tendem a beneficiar o conjunto do
universo econômico (FURTADO, 2001).
De acordo com Haddad (1999) a competitividade dinâmica de uma região
dentro de um sistema de concorrência espacial, particularmente para as atividades
que não se vinculam diretamente à sua dotação de recursos naturais, depende de
um componente estrutural e de um componente diferencial. O componente
estrutural tem como objetivo mostrar que no processo de desenvolvimento
nacional, há alguns setores que crescem mais rapidamente que os demais, e que os
fatores responsáveis por estas diferentes taxas de crescimento setorial nacional
são: variações na estrutura da demanda, variações de produtividade, inovações
tecnológicas, etc. Como uma região que se especializa naqueles setores mais
dinâmicos da economia nacional é a que atinge uma variação estrutural positiva em
termos de emprego, produção e renda, então é fundamental que sejam
investigadas as possibilidades de cada região para a localização de firmas ou
estabelecimentos pertencentes a cada um destes setores.
Entretanto, o desenvolvimento regional não pode ser examinado apenas por
este ângulo, pois todos os setores produtivos apresentam desempenho
diferenciado entre as várias regiões da economia nacional. Então, se ocorrer
alterações na superfície locacional de uma economia nacional, uma dada região
pode se desenvolver mais rapidamente do que as outras, desde que consiga atrair
uma proporção crescente de atividades ou firmas, ainda que estas pertençam a
setores de crescimento lento no âmbito nacional (HADDAD, 1999).
Dentro deste contexto, torna‐se, pois, necessário estudar as vantagens
locacionais de cada uma das regiões para a atração de setores produtivos de
crescimento lento ao nível nacional. Bem como os fatores explicativos do
desempenho favorável destes setores em algumas regiões.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE
Sendo o principal objetivo deste artigo analisar a desigualdade existente
entre os Estados brasileiros, ou seja, identificar as razões que fazem com que uma
região cresça mais rapidamente que outras em um mesmo período, o método
Estrutural‐Diferencial constitui‐se em importante ferramenta.
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A base lógica do método parte de uma constatação empírica bastante
simples: o crescimento do emprego é maior em alguns setores do que em outros, e
em algumas regiões do que em outras. Assim, uma determinada região poderá
apresentar um ritmo de crescimento econômico maior do que a média do sistema
de regiões, ou porque na sua composição produtiva existe uma preponderância de
setores mais dinâmicos, ou porque ela tem participação crescente na distribuição
regional do emprego, independentemente, de esta expansão estar ocorrendo em
setores dinâmicos ou não (HADDAD, 1989).
Sendo assim, pode‐se dizer que a existência dessas diferenças regionais
podem estar associadas aos seguintes fatores: variações na estrutura da demanda,
variações de produtividade, inovações tecnológicas, etc. Como uma região que se
especializa naqueles setores mais dinâmicos da economia nacional é a que atinge
uma variação proporcional positiva em termos de emprego; então é fundamental
que se pesquisem as possibilidades de cada região para a localização de firmas ou
estabelecimentos pertencentes a cada um destes setores.
Por outro lado, o crescimento regional não pode ser examinado apenas por
este ângulo, pois todos os setores produtivos apresentam desempenho
diferenciado entre as várias regiões da economia nacional. Assim, não é difícil
imaginar‐se que, tendo ocorrido alterações na superfície locacional de uma
economia nacional, uma dada região possa se desenvolver mais rapidamente do
que outras, desde que consiga atrair uma proporção crescente de atividades ou
firmas, ainda que estas pertençam a setores de crescimento lento ao nível nacional.
As principais forças que atuam no sentido de provocar estes reajustamentos
são, quase sempre, de natureza locacional, tais como: variações nos custos de
transporte, estímulos fiscais específicos para determinadas áreas, diferenciais nos
preços relativos de insumos entre regiões, etc. Torna‐se pois, necessário estudar as
vantagens locacionais de cada uma das regiões para a atração de setores
produtivos de crescimento lento ao nível nacional, bem como os fatores
explicativos do desempenho favorável deste setores em algumas regiões
(FOCHEZATTO, 2005).

2.1 Método Estrutural‐Diferencial
O Método de Análise Estrutural‐Diferencial trata‐se de uma forma analítica
de gerar informações que sejam relevantes para a organização de pesquisas
adicionais de natureza teórica sobre problemas regionais específicos: análise dos
setores que tiveram uma variação diferencial negativa numa região, análise dos
fatores explicativos para o desempenho diferencial de economias regionais, etc.
Para isso, o método divide o crescimento regional em três componentes: o
componente nacional, o componente estrutural (ou proporcional) e o componente
diferencial (ou competitivo) (FERRERA DE LIMA, 2006).
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O componente nacional mostra a parte da evolução do produto ou do
emprego de uma região devida apenas ao crescimento dessa mesma variável no
país, no estado ou na economia de referência. Matematicamente, ele pode ser
expresso da seguinte maneira:

EN = Eij0 (e‐1)
0

(01)
1

0

Em que Eij é o emprego ou produto do setor i na região j; e = E /E é o produto ou
emprego total do país, estado, ou economia de referência do ano final sobre a
mesma variável no período inicial.
O componente estrutural ou proporcional representa a parcela do
crescimento do produto ou do emprego obtida por uma região devido à sua
estrutura produtiva. Deste modo, regiões que apresentam em sua estrutura
produtiva setores considerados dinâmicos, ou seja, que mostram taxas de
crescimento superiores às do conjunto dos setores na economia de referência,
apresentarão um resultado positivo nesse componente. Já as regiões compostas
principalmente de setores estagnados, com baixas taxas de crescimento, terão um
resultado negativo advindo do componente estrutural. Esse componente pode ser
obtido a partir da seguinte equação:

EEij = Eij0 ( ei ‐ e )
1

(02)

0

Em que, ei = Ei / Ei , que representa o produto ou emprego do setor i no ano final
sobre a mesma variável no período inicial da análise.
O componente diferencial ou competitivo (EC) indica a parte do crescimento
do produto ou do emprego regional gerada por vantagens locacionais que fazem
com que determinados setores possam crescer mais rapidamente em determinada
região do que em nível estadual ou nacional. Um efeito diferencial ou competitivo
positivo em determinado setor produtivo de uma região mostra que esse apresenta
uma taxa de crescimento superior nesta região do que no país ou no Estado, o que
pode estar associado a vantagens locacionais específicas. Matematicamente, esse
componente pode ser obtido a partir da seguinte equação:

ECij = Eij0 ( eij ‐ ei )

(03)
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0

Em que, eij = Eij / Eij , que representa o produto ou emprego do setor i na região j
no ano final sobre a mesma variável no período inicial.
Somando os três componentes, tem‐se o efeito total que, quando for
superior ao efeito variação nacional, indica que a região é especializada em setores
com taxas de crescimento acima da média em nível estadual ou nacional, ou que
possui vantagens locacionais que garantem altas taxas até mesmo a setores que, no
conjunto das regiões, encontram‐se estagnados.

2.2 Método Estrutural‐Diferencial Modificado
O método estrutural‐diferencial apresenta algumas deficiências na sua
formulação original. A principal delas diz respeito ao uso da ponderação das taxas
0
de crescimento do pessoal ocupado no ano inicial (Eij ), não levando em conta
possíveis mudanças na estrutura do emprego ao longo do tempo. Com o intuito de
sanar essa limitação mudou‐se o cálculo do efeito estrutural, utilizando o pessoal
1
0
1
ocupado no final do período (Eij ) e não mais no início (Eij ). Utilizando‐se do Eij
como peso e medindo a diferença entre os dois como indicador de mudança na
composição do emprego obtém‐se o novo cálculo do efeito estrutural (FERRERA DE
LIMA, 2006).
Uma contribuição valiosa para o aperfeiçoamento do método também foi a
de Esteban‐Marquillas (1972). Este acrescentou aos efeitos estrutural e diferencial o
efeito alocação, para analisar os componentes de crescimento de uma região.
Objetivando eliminar a influência estrutural originária da distribuição setorial do
0
pessoal ocupado do ano inicial no cálculo do efeito diferencial [Eij ( eij – ei )],
0
criou‐se o chamado emprego homotético (Êij ), ou seja, o volume de pessoal
ocupado que o setor i da região j teria se a estrutura de emprego fosse igual à do
país, ou seja:

Êij0 = Ej0 (Ei0/ E0)
Em que:
Êij0 = emprego homotético do setor i da região j no ano inicial;
Ej0 = pessoal ocupado da região j no ano inicial;
Ei0 = pessoal ocupado no setor i do país no ano inicial;
E0 = pessoal ocupado do país no ano inicial.
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Utilizando o emprego homotético para a obtenção do efeito diferencial ou
competitivo (EC’ij), esse perderá a influência do efeito proporcional, conforme
demonstrado abaixo:

EC’ij = Êij0 ( eij ‐ ei )

(05)

Esteban‐Marquillas (1972), complementando a análise do efeito diferencial,
inseriu na análise do método o efeito alocação para absorver o resíduo entre EC ij e
EC’ij, sendo:

Aij = (Eij0 ‐ Êij0) ( eij ‐ ei)

(06)

Dessa forma, a variação líquida total (VLT) passaria a contar com as variáveis
efeito estrutural, efeito diferencial e alocação (ESTEBAN‐MARQUILLAS, 1972).
De acordo com Ferrera de Lima (2006), partindo da formulação proposta por
Esteban‐Marquillas e inserindo a proposta de Stiwell, em que se utiliza o pessoal
ocupado do final do período (Eij1) no lugar do pessoal ocupado no período inicial
(Eij0), Herzog e Olsen formularam as correções necessárias. Reformularam o efeito
alocação, ao inserir a mudança do peso na composição do emprego no ano final (Eij1
‐ Êij1), o novo efeito alocação tem como componentes explicativos a composição do
emprego no ano inicial, no ano final e suas respectivas taxas de crescimento, ou
seja:

Aij =[ (Eij1 ‐ Êij1)‐ (Eij0 ‐ Êij0)] ( eij ‐ ei)
1

(07)

1‐

Ao se introduzir o componente (Eij ‐ Êij ) ( eij ‐ ei) no efeito alocação proposto por
Esteban‐Marquillas e mantendo‐se a identidade do método estrutural‐diferencial, o
efeito diferencial ou competitivo (EC”ij) será:

Eij0( ei ‐ e) + Êij0(eij ‐ ei) + (Eij0 ‐ Êij0)( eij ‐ ei) = Eij0( ei ‐ e) + EC”ij + [ Eij1 ‐ Êij1 ‐
(Eij0 ‐ Êij0)](eij ‐ ei)
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Para facilitar o entendimento, reordenando as parcela da equação e
substituindo‐as com o propósito de manter a identidade do método, o efeito
diferencial (EC”ij), para Herzog e Olsen, ficará da seguinte forma:

EC”ij = (2 Eij0 ‐ Eij1 + Êij1 ‐ Êij0)(eij ‐ ei)

(08)

O cálculo da variação líquida total, baseado nas correções realizadas por
Herzog e Olsen, é obtida com base nos efeitos proporcional original mais o efeito
diferencial modificado e o efeito alocação modificado, ou seja:

VTL = EEij + EC”ij + Aij

(09)

O objeto de estudo são os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal, os quais
apresentam diferenças tanto locacionais, como no que diz respeito à estrutura
produtiva. As variáveis investigadas são: o Produto Interno Bruto (PIB) e o Emprego
Formal, as quais são capazes de satisfazer os anseios da pesquisa pela importância
que apresentam no processo de crescimento e desenvolvimento econômico em
cada um dos Estados. Vale salientar ainda, que os dados foram coletados através do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Ministério do Trabalho e do
Emprego (MTE) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Para tanto, o método estrutural‐diferencial e o método estrutural‐diferencial
modificado auxiliarão na aferição do desempenho apresentado pelos Estados, bem
como permitirão a identificação e classificação das diferenças regionais através da
decomposição do crescimento regional.

3. O PIB E O EMPREGO FORMAL NOS ESTADOS BRASILEIROS
A competitividade entre as empresas, em muitos setores, torna‐se fator
determinante. Sendo assim, cada vez mais, a competitividade e, portanto o
desenvolvimento de uma determinada região passa pelo necessário esforço
doméstico da organização social para incrementar, de forma crescente, a
produtividade. Ao contrário da lógica empresarial, cuja lucratividade e
competitividade são os verdadeiros determinantes do crescimento da
produtividade, no caso das regiões, é a produtividade que se transforma no
verdadeiro e principal determinante da competitividade (CASTELLS, 1999).
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Entre 1994 e 2004 o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu a uma taxa
média anual de 1,75%. De acordo com a Tabela 01, percebe‐se que esse número não
foi mais positivo devido ao fato de alguns Estados brasileiros apresentarem um
aumento pouco significativo, de seu PIB, e outros, até mesmo negativo. O Estado
de São Paulo, com um aumento médio anual de 0,45% de seu PIB, contribuiu
significativamente para esse crescimento diminuto – ainda mais se formos levar em
consideração que no ano de 2004, mais de 31% do PIB nacional teve a contribuição
desse Estado. O Distrito Federal em conjunto com o Estado do Pará, com um
decréscimo médio anual de 0,63% e 0,06%, respectivamente, de seu produto, por
mais que no ano de 2004, juntos, não representaram mais do que 5% do PIB
nacional, contribuíram para reduzir ainda mais a média.
TABELA 01 – TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL (%) DO PRODUTO INTERNO
BRUTO E DO EMPREGO NOS ESTADOS BRASILEIROS 1994‐2004
ESTADOS
Tocantins
Roraima
Amapá
Mato Grosso
Rondônia
Goiás
Bahia
Paraíba
Pará
Amazonas
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Norte
Ceará
Santa Catarina
Piauí
Sergipe
Minas Gerais
Espírito Santo
Paraná
Distrito Federal
Alagoas
Pernambuco
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro

PIB
6,92
9,33
4,29
7,38
5,33
4,95
3,62
2,91
‐0,06
5,16
4,16
2,32
4,63
1,98
3,74
3,13
6,05
1,26
3,12
2,06
‐0,63
1,74
2,58
1,24
3,22

EMPREGO
49,08
14,96
14,85
12,08
9,89
9,14
7,84
7,44
7,40
6,83
6,73
6,54
6,32
6,03
5,77
5,46
5,33
5,26
5,00
4,81
4,66
3,87
3,54
2,84
2,27
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São Paulo
Acre
BRASIL

0,45
4,00
1,75

2,26
1,56
4,07

Fonte dos dados brutos: IBGE e MTE‐RAIS.

No que diz respeito ao emprego formal, o Brasil, na década analisada,
apresentou uma taxa de crescimento médio anual correspondente a 4,07%. Com a
abertura econômica verificada no findar da década de 1980, a economia passou a
produzir, também, para o mercado externo, que contribuiu, juntamente com a
estabilização da moeda – alcançada com a implantação do Plano Real, em 1994 –
para o surgimento de novos postos de trabalho. Pode‐se verificar, na tabela 02, que
o Estado de Tocantins apresentou a melhor taxa média anual de crescimento do
emprego formal – 49,08% – porém, sua representatividade a nível nacional é menos
significativa, onde corresponde a 0,5% dos empregos formais do país, referente ao
ano de 2004. Já o Estado de São Paulo, que mais uma vez apresentou um
desempenho de crescimento médio anual abaixo da média nacional – 2,26% na
década analisada – forçou, significativamente, para que o crescimento médio anual
do emprego formal fosse menor, tendo em vista que esse Estado, no ano de 2004,
empregou aproximadamente 30% da mão‐de‐obra, com carteira assinada no país.

4. FATORES DE CRESCIMENTO DO PIB E DO EMPREGO NOS ESTADOS DO BRASIL
A partir da aplicação do método estrutural‐diferencial e estrutural‐diferencial
modificado, serão aqui analisados os principais resultados obtidos para o produto e
o emprego para os Estados brasileiros, com o intuito de identificar as razões do
desempenho de cada uma das regiões, no período de estudo.
A tabela 02 evidencia os resultados alcançados através do método estrutural‐
diferencial, para o produto de cada Estado brasileiro. O componente nacional (EN)
mostra a parte da evolução do produto nos Estados devido apenas ao crescimento
dessa mesma variável no país, ou seja, 17,55%.
TABELA 02 – FATORES DE CRESCIMENTO DO PRODUTO DOS ESTADOS
BRASILEIROS, 1994‐2004 (%)
ESTADOS
EN
EE
EC
ET
Roraima
17,55
‐5,00
80,77
93,32
Mato Grosso
17,55
‐4,05
60,32
73,82
Tocantins
17,55
‐7,30
58,97
69,22
Sergipe
17,55
0,84
42,08
60,47
Rondônia
17,55
‐2,93
38,72
53,34
Amazonas
17,55
5,71
28,35
51,61
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Goiás
Rio Grande do Norte
Amapá
Maranhão
Acre
Santa Catarina
Bahia
Rio de Janeiro
Piauí
Espírito Santo
Paraíba
Pernambuco
Mato Grosso do Sul
Paraná
Ceará
Alagoas
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
São Paulo
Pará
Distrito Federal

17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55

‐2,03
‐0,70
‐7,71
‐3,22
‐5,24
2,29
‐0,23
‐1,31
‐3,10
0,09
‐2,02
‐1,19
‐2,72
0,96
‐0,70
‐1,48
0,47
1,82
0,92
‐1,63
‐9,18

33,97
29,46
33,08
27,32
27,71
17,56
18,89
16,01
16,80
13,59
13,53
9,40
8,40
2,12
2,98
1,36
‐5,45
‐6,92
‐13,94
‐16,56
‐14,70

49,48
46,31
42,91
41,64
40,02
37,40
36,20
32,24
31,25
31,23
29,06
25,75
23,23
20,63
19,83
17,43
12,57
12,45
4,53
‐0,65
‐6,34

Fonte dos dados brutos: IBGE
Nota: EN: componente nacional, EE: componente estrutural, EC: componente diferencial
ou
competitivo,
ET: efeito total.

Os Estados que apresentaram um resultado positivo no componente
estrutural (EE) apresentam em sua estrutura produtiva setores considerados
dinâmicos, ou seja, mostram taxas de crescimento superiores às do conjunto dos
setores da economia nacional. Pode‐se notar que somente oito estados brasileiros
demonstraram, no período analisado, taxas de crescimento superiores às do
conjunto dos setores da economia nacional, sendo eles: Amazonas, Espírito Santo,
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
No componente diferencial (EC) nota‐se que, com exceção do Distrito
Federal, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo, todos os demais Estados
brasileiros apresentaram um componente diferencial positivo.
Somando os três componentes, citados acima, tem‐se o efeito total (ET) que,
quando for superior ao efeito variação nacional, indica que o Estado é especializado
em setores com taxa de crescimento acima da média nacional, ou que possui
vantagens locacionais que garantem altas taxas de crescimento até mesmo ao setor
que, no conjunto do estado, encontram‐se estagnados. Os estados com essa
característica são: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
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Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e
Tocantins.
A tabela 03 trás valor líquido total (VTL) e seus componentes, alcançado
através do método estrutural‐diferencial modificado, para o produto, de cada
Estado brasileiro:

TABELA 03 – EFEITO PROPORCIONAL, COMPETITIVO, ALOCAÇÃO E VARIAÇÃO
LÍQUIDO TOTAL, DO PRODUTO, PARA OS ESTADOS BRASILEIROS.
ESTADOS
Rio de Janeiro
Bahia
Santa Catarina
Mato Grosso
Goiás
Amazonas
Sergipe
Espírito Santo
Rio Grande do Norte
Pernambuco
Maranhão
Paraná
Rondônia
Tocantins
Paraíba
Mato Grosso do Sul
Piauí
Roraima
Amapá
Ceará
Acre
Alagoas
Pará
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Distrito Federal
São Paulo

EEij
‐1.411.276,61
‐93.757,38
744.243,06
‐403.632,90
‐351.377,67
847.087,62
44.304,81
14.247,19
‐47.810,40
‐284.619,63
‐239.174,53
555.243,84
‐114.650,15
‐125.284,47
‐148.295,69
‐273.686,01
‐128.509,60
‐30.445,79
‐130.193,51
‐122.779,79
‐76.997,34
‐92.423,27
‐358.530,99
1.492.049,01
444.621,34
‐2.796.363,23
3.088.012,09

ECij"
3.272.544,95
6.094.054,39
5.304.716,28
‐5.358.850,77
5.541.627,39
3.794.794,09
1.668.530,17
1.013.148,99
1.860.876,72
1.511.314,58
2.011.369,42
‐358.637,30
1.564.396,47
530.039,83
656.738,38
702.724,88
605.202,88
‐74.737,16
248.109,95
‐759.064,91
431.931,08
‐361.820,51
‐4.127.975,68
‐7.557.806,99
‐7.585.172,42
‐4496796,92
‐48.271.421,61

Aij
13.937.051,32
1.480.865,28
397.912,24
11.377.668,91
341.866,31
410.073,80
539.590,46
1.053.883,00
151.400,25
736.212,95
19.735,00
1.584.098,30
‐49.687,79
482.455,53
336.582,16
142.517,49
92.095,61
566.927,76
310.229,69
1.284.500,42
‐24.378,39
446.891,06
495.447,26
1.896.398,76
2.451.424,71
20.919,97
1.657.481,76

Fonte dos dados brutos: IBGE
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VTL
15.798.319,66
7.481.162,29
6.446.871,58
5.615.185,24
5.532.116,02
5.051.955,51
2.252.425,44
2.081.279,18
1.964.466,58
1.962.907,91
1.791.929,89
1.780.704,84
1.400.058,53
887.210,89
845.024,85
571.556,36
568.788,89
461.744,81
428.146,12
402.655,73
330.555,34
‐7.352,72
‐3.991.059,41
‐4.169.359,21
‐4.689.126,37
‐7.272.240,18
‐43.525.927,76
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Pode‐se perceber, com o auxílio da tabela 02, que para os Estados do
Amazonas, Espírito Santo, Santa Catarina e Sergipe os fatores proporcional e
diferencial contribuíram conjuntamente para o aumento do produto gerado nesses
Estados, ou seja, o dinamismo da economia e o dinamismo local foram positivos
nesses Estados.
Alguns Estados, de forma contrária, nem o dinamismo local e nem o
dinamismo da economia contribuíram para o crescimento do produto do Estado.
Esses Estados “estáticos” são os de Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Pará, Roraima e o
Distrito Federal.
O Estado do Rio de Janeiro apresentou a maior variação líquida total
(15.798.319,66), dentro todos os Estados brasileiros, porém, esse ótimo
desempenho é originário do dinamismo dos setores produtivos, não pelo
dinamismo local.
O Estado de São Paulo apresentou a menor variação líquida total (‐
4.352.5927,76), sendo essa negativa, evidenciando que os setores produtivos locais
cresceram mais lentamente que a média do país.
A tabela 04 evidencia os fatores de crescimento do emprego formal, por
Estado, através do modelo estrutural‐diferencial.

TABELA 04 – FATORES DE CRESCIMENTO DO EMPREGO FORMAL DOS ESTADOS
BRASILEIROS, 1994‐2004 (%)
ESTADOS
EN
EE
EC
ET
Tocantins
40,73
4,47
445,58
490,78
Roraima
40,73
5,19
103,70
149,62
Amapá
40,73
‐9,60
117,35
148,48
Mato Grosso
40,73
2,86
77,19
120,78
Rondônia
40,73
5,85
52,33
98,91
Goiás
40,73
2,87
47,81
91,41
Bahia
40,73
4,41
33,28
78,42
Paraíba
40,73
3,59
30,11
74,42
Pará
40,73
3,58
29,72
74,03
Amazonas
40,73
0,83
26,78
68,34
Maranhão
40,73
5,62
20,98
67,33
Mato Grosso do Sul
40,73
4,67
19,97
65,38
Rio Grande do Norte
40,73
3,89
18,61
63,23
Ceará
40,73
1,32
18,24
60,28
Santa Catarina
40,73
‐6,01
23,00
57,71
Piauí
40,73
5,49
8,41
54,63
Sergipe
40,73
3,61
9,01
53,35
Minas Gerais
40,73
‐1,03
12,91
52,61
Espírito Santo
40,73
2,28
6,99
50,00
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Paraná
Distrito Federal
Alagoas
Pernambuco
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
São Paulo
Acre

40,73
40,73
40,73
40,73
40,73
40,73
40,73
40,73

0,57
8,79
1,68
1,57
‐2,25
2,81
‐2,44
9,34

6,76
‐2,88
‐3,74
‐6,85
‐10,11
‐20,86
‐15,73
‐34,45

48,06
46,64
38,66
35,44
28,37
22,67
22,56
15,62

Fonte dos dados brutos: MTE‐RAIS
Nota: EN: componente nacional, EE: componente estrutural, EC: componente diferencial
ou competitivo, ET: efeito total.

Com relação aos empregos formais dos estados brasileiros, o componente
nacional, que evidencia a parte da evolução do emprego formal nos Estados devido
apenas ao crescimento dessa mesma variável no país, atingiu a casa dos 40,73%.
Já o componente estrutural, mostra que os Estados que apresentaram um
resultado positivo nesse componente são: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.
Analisando o componente diferencial, percebe‐se que os Estados com esta
característica são: Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
Por fim, somando os três componentes, têm‐se o efeito total que, quando
for superior ao efeito variação nacional, indica que o Estado é especializado em
setores com taxa de crescimento, do emprego, acima da média nacional, ou ainda,
que possui vantagens locacionais que garantem altas taxas de crescimento do
emprego até mesmo aos setores que, no conjunto do estado, encontram‐se
estagnados. Os estados que apresentaram essa característica são: Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande
do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
Na tabela 05, tem‐se variação líquida total (VTL), bem como seus
componentes, alcançada através do método estrutural‐diferencial modificado, para
o emprego, de cada Estado brasileiro:
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TABELA 05 – EFEITO PROPORCIONAL, COMPETITIVO, ALOCAÇÃO E VARIAÇÃO
LÍQUIDO TOTAL, DO EMPREGO, PARA OS ESTADOS BRASILEIROS.
ESTADOS
Bahia
Minas Gerais
Goiás
Mato Grosso
Santa Catarina
Tocantins
Pará
Ceará
Paraná
Paraíba
Amazonas
Rondônia
Maranhão
Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Norte
Espírito Santo
Distrito Federal
Amapá
Piauí
Sergipe
Roraima
Alagoas
Acre
Pernambuco
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
São Paulo

EEij
36.040,30
‐22.411,57
13.079,62
6.114,96
‐53.623,57
1.208,56
13.068,26
7.070,11
7.803,13
8.144,83
1.794,43
5.931,50
12.448,88
11.067,88
10.033,64
9.024,16
51.211,44
‐2.708,64
9.343,11
6.030,35
483,76
4.194,22
5.956,78
11.826,58
‐38.526,84
70.065,59
‐184671,45

ECij"
268.757,97
284.609,05
183.031,00
84.593,65
203.049,17
76.251,68
104.576,64
94.911,53
55.881,26
68.639,00
57.502,19
34.723,84
44.918,46
38.746,11
42.662,40
18.763,82
‐14.391,56
‐35.844,84
15.617,80
14.963,92
9.851,21
‐41.737,46
‐25.640,82
‐54.580,47
‐200.178,60
‐530.205,10
‐1214101,53

Aij
3.239,60
‐2.713,93
34.986,67
80.661,28
2.009,19
44.194,25
3.949,97
2.996,32
36.915,46
‐255,24
580,63
18.368,63
1.518,21
8.556,96
5.355,46
8.915,51
‐2.405,82
68.959,10
‐1.297,66
73,47
‐183,16
32.384,99
3.674,82
2.826,22
27.457,55
9.714,42
24146,78

VTL
308.037,87
259.483,56
231.097,29
171.369,89
151.434,79
121.654,48
121.594,87
104.977,96
100.599,84
76.528,58
59.877,25
59.023,97
58.885,54
58.370,96
58.051,50
36.703,50
34.414,05
30.405,62
23.663,25
21.067,73
10.151,81
‐5.158,25
‐16.009,22
‐39.927,67
‐211.247,90
‐450.425,09
‐1.374.626,20

Fonte dos dados brutos: MTE‐RAIS

Percebe‐se que para os Estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rondônia e Roraima, Sergipe e Tocantins os fatores proporcional
e diferencial contribuíram conjuntamente para o aumento do emprego, com
carteira assinada, gerado nesses Estados, ou seja, o dinamismo da economia e o
dinamismo local foram positivos, para o aumento do emprego, nesses Estados.
Alguns Estados, contrariamente, o dinamismo local e o dinamismo da
economia (setores) não contribuíram para o crescimento do emprego, sendo esses
Estados: Amapá, Rio Grande do Sul e São Paulo.
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O Estado da Bahia mostrou a maior variação líquida total do emprego
(308.037,87), dentro todos os Estados brasileiros, sendo esse ótimo desempenho
originário do dinamismo dos setores produtivos e, também, do dinamismo local.
O Estado de São Paulo, dentre todos os Estados, foi o que apresentou a
menor variação líquida total do emprego no país (‐1.374.626,20), sendo essa
negativa, evidenciando que os setores produtivos locais cresceram mais lentamente
que a média do país, empregando menos.
Percebe‐se, portanto, características distintas que ocasionam o crescimento
do produto e do emprego, no país. Devido a estrutura produtiva local, de cada
Estado, resultados positivos agregados nacionalmente não podem ser
comemorados em todos os Estados e, inversamente, o desempenho irrisório de
indicadores de produto e emprego, também, não podem ser generalizados para
todos os Estados da nação.

4. CONCLUSÃO
Este artigo teve como objetivo analisar as variáveis emprego e produto,
que condicionam o crescimento de uma região, utilizando‐se do método estrutural‐
diferencial e estrutural‐diferencial modificado. Assim, esse método permitiu
identificar as razões que fazem com que uma região cresça mais rapidamente que
outras em um mesmo período e se essa performance está condicionada ao
desempenho da economia nacional, à estrutura produtiva local ou à presença de
vantagens locacionais específicas que dão dinamismo à região.
Os dados analisados relativos à taxa de crescimento do PIB médio anual,
mostram que a taxa de crescimento do PIB brasileiro no período considerado foi de
1,75%. Essa mesma taxa foi superada pelos Estados de Roraima, Mato Grosso e
Tocantins. Os demais Estados, ficaram muito próximos da média nacional.
O crescimento do produto deveu‐se em grande parte ao componente
diferencial ou competitivo, evidenciando que o crescimento do produto durante o
intervalo de tempo considerado, na maioria dos Estados não foi devida a estrutura
produtiva, com exceção dos Estados do Amazonas, Espírito Santo, Minas gerais,
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
A taxa de crescimento do emprego formal médio anual no Brasil entre 1994
e 2004 foi de 4,07%, sendo superada pelos Estados de Tocantins com 49,08%,
Roraima com 14,96% e Amapá com 14,85%. No entanto, alguns estados
apresentaram taxas bem inferiores a taxa nacional: Acre 1,56%, São Paulo 2,26% e Rio
de Janeiro 2,27%.
Percebeu‐se com a análise dos dados relativos ao crescimento do emprego
formal, que o componente estrutural, relativo a estrutura produtiva, verifica‐se nos
seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba,
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Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia,
Roraima, Sergipe e Tocantins.
O componente diferencial ou competitivo foi o responsável pelo
crescimento do emprego formal no Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba,
Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e
Tocantins. Os Estados que apresentaram taxas negativas nos dois componentes
quando analisado o crescimento do emprego formal são Rio de Janeiro e São Paulo.
Contudo, o Método Estrutural‐Diferencial, através da soma dos três
componentes, permitiu a visualização dos fatores de crescimento de cada Estado,
bem como, evidenciou os fatores condicionantes do baixo desempenho de alguns
Estados como: Alagoas, Distrito Federal (ET negativo), Minas Gerais, Pará (ET
negativo), Rio Grande do Sul e São Paulo. Da mesma forma de que a soma dos
componentes para o crescimento do emprego apresentou valores insatisfatórios
para os Estados do Acre, Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
São Paulo.
O método estrutura‐diferencial modificado, mais criterioso, vem para
reforçar o resultado já evidenciado pelo método inicial, apontado seus resultados
para o mesmo direcionamento.
Enfim, pode‐se concluir que no período analisado, as disparidades de
crescimento entre os Estados brasileiros é acentuada e que a estrutura produtiva
responde por uma pequena parcela desta diferença, merecendo atenção especial o
componente diferencial ou competitivo, que confere à maioria dos Estados
brasileiros vantagens econômicas, diferenciando‐os dos demais.
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REGIONAL GROWTH STRUCTURAL‐DIFFERENTIAL IN THE BRAZILIAN STATES IN
THE PERIOD OF 1994 THE 2004
ABSTRACT: The objective of this article is to analyze and to identify to the sources
of regional growth of the product and the job for the Brazilian States in the period
of 1994 the 2004. For in such a way, was used the method Structural‐Differential
and modified Structural‐Differential. The results show that they exist accented
inequalities between the Brazilian States. With regard to the factors of growth of
the product of the States, it was verified the weak one relation with its productive
structure, being distinguished then the competitive component. In if treating to the
growth of the formal job, as much the structural component as the competitive
component they had presented resulted positive, evidencing that these had
contributed for its growth.
Keywords: Regional economy; Regional growth; Brazilian economy.

Recebido em 27 de julho de 2009; aprovado em 12 de agosto de 2009.

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[31 – 50]

Página | 50

FISIOGNOMIA DO ESPECTADOR: DO CINEMA
Paulo Niccoli Ramirez*

RESUMO: O presente trabalho trata de espécies humanas que frequentam as
salas de cinema nos atuais dias. Além disso, pretende‐se expor como os hábitos dos
trabalhadores e da burguesia podem coincidir quando investigamos as ações e os
desejos de grupos humanos que se dirigem ao cinema. Torna‐se fundamental, por
isto, averiguar os conceitos de “classe social” (inacabado) de Karl Marx e também
de “espécie social” de Balzac, a fim de investigar os grupos humanos que se
dirigem ao cinema.
Palavras‐Chave: cinema; classe social; espécie social.

INTRODUÇÃO: CLASSE E ESPÉCIE.
Marx deixou este mundo sem apresentar‐nos o conceito de classe social. O
inacabado volume III de O Capital1 não fornece uma explicitação tautológica a
respeito dos preceitos científicos e econômicos segundo os quais a assim chamada
“infraestrutura” alicerçaria o referido conceito de classe social. Teria sido a maior
dificuldade de Marx a de buscar uma concepção de classe, cuja fundamentação
está intimamente associada às condições materiais ou ao modo de produção
econômico e, por conseguinte, às contradições entre a burguesia e o proletariado
presentes no capitalismo? Isto explicaria o caráter inacabado do conceito? Em
outras palavras, o conceito de classe social é um atributo necessariamente
vinculado à infraestrutura?
É sob estes aspectos que Balzac, em sua Comédia Humana,2 pode nos ensinar
muito mais o que vem a ser uma classe social do que o próprio Marx, embora não
se encontre nenhuma formalização conceitual específica a respeito em sua obra, a
não ser a noção de “espécie social”. Na pretensão científico‐literária balzaquiana,
para além do criticável pressuposto causal, no qual o meio social fundamentaria o
comportamento do indivíduo, ressoa a identificação de tipos sociais, os quais
apresentam fisiognomias humanas, ou seja, modos de ser, estilos e mentalidades
analisáveis através da visão atenta do investigador da sociedade moderna e

1
2

O seu III volume foi publicado postumamente em 1894 por Engels.
Os dezessete volumes da Comédia Humana foram publicados entre os anos de 1829 a 1846.
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capitalista. A atividade fisiognômica vislumbra as disposições faciais dos
homens ao lado de seus comportamentos rotineiros, de modo a vinculá‐los aos
mais distintos segmentos e atividades sociais, que conferem aos nossos tempos o
teor irracional de um sistema aparentemente fundado na razão humana.
A luta de classes, a divisão da sociedade capitalista em proletariado e
burguesia, explorados e exploradores, apresentam‐se como fundamento de uma
(des)organização social na qual impera a desigualdade e a divisão da própria
sociedade. No entanto, conforme a perspectiva etimológica do termo, pode‐se
afirmar que Marx toma o inacabado conceito de classe social a partir de sua origem
latina, classis (divisão, grupo, série).1 O termo classe em si apresenta‐se enquanto
“divisão”, separação, abismo que distancia dois lados extremamente antagônicos,
uma jaula a partir da qual o conceito torna‐se um veneno contra si mesmo, pois é
reduzido à imutabilidade ao se tornar incapaz de capturar as metamorfoses
pertencentes aos grupos humanos e que permitem correspondências entre eles,
ainda que sejam radicalmente opostos. As contradições sociais seriam mais
facilmente observáveis se os atores sociais fossem estáticos e mecânicos. Mas,
tendo em vista que a burguesia e o proletariado visam ascensão ou evitam ao
menos o rebaixamento social, é possível encontrar elementos burgueses no
proletariado e vice‐versa, não através do conceito de “classe” tão só e sobretudo
vinculado à infraestrutura.
Se seguirmos os padrões taxionômicos propostos por Aristóteles, o conceito
de “classe” pode aproximar animais díspares, caso vaca e do leão, um herbívoro e
um carnívoro, enquanto mamíferos. É evidente que entre estes dois animais,
embora pertençam à classe dos mamíferos, há diferenças essenciais que não se
reduzem aos seus hábitos alimentares, mas também às suas características físicas e
sensoriais. Marx propôs‐se, segundo o conceito de classe, opor grupos sociais que,
conforme a estrutura das relações econômicas, apresentariam uma contradição
apenas material a partir da invariável histórica e econômica em que a própria
história da humanidade se constituiria por meio da luta de classes, o que pode nos
parecer um problema a ser destacado, posto que o conceito de classe atribuído ao
formalismo econômico tende a sublimar outros aspectos fundamentais, o da
mentalidade e da cultura, a feição social, por exemplo.
Isto significa que frações relevantes do proletariado possuem o anseio de
pertencer à classe burguesa segundo o seu grau de consumo e posses de
mercadorias que, inclusive, as fazem ser idênticas ao seu lado oposto, o burguês.
Nada impede também que a burguesia tenha hábitos proletários: na música que
escuta, na sua alimentação, vestimentas, entre outros atributos. Uma classe pode
ser constituída por grupos sociais que possuem elementos absolutamente
contrários, bem como pode ser associada a características que pertençam a uma
classe distinta a partir de seus pormenores que giram em torno da esfera da
1

Ver: BUENO, Silvera. Grande dicionário etimológico prosódico. Vol II. São Paulo: Editora Saraiva, 1964, p.
740.
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investigação fisiognômica, de modo que em termos de sociabilidade humana e de
Cultura torna‐se difícil afirmar que há aspectos próprios ou exclusivos de uma
classe, uma vez que estes compartilham entre si, consciente ou inconscientemente,
aspectos comuns. A classe, portanto, é constituída de tipos humanos. A concepção
marxista de “ideologia” contribui aqui à nossa investigação, ao mesmo tempo em
que deve ser ampliada aos tipos humanos. A ideologia além de corresponder ao
mascaramento da imposição das idéias e valores de uma classe economicamente
dominante, pode ser vista também como hábito assimilado, difundido, criado e
compartilhado constantemente pelos tipos sociais pertencentes às classes
burguesas e proletariadas.
Nesta direção, Balzac, por sua vez e diferentemente de Marx, propõe a
atividade fisiognômica das “espécies sociais” ou tipos humanos.1 Espécie, do latim
specie, “[...] aparência, forma, parte de um gênero, pedaço de um todo [...]”
(BUENO, 1965:1228), designa derivações e transformações de um mesmo conjunto
de seres (ou classe!) que possuem características comuns. Se por um lado o
conceito de classe divide invariavelmente os elementos sociais, por outro, a noção
de espécie permite que se verifiquem aspectos nômades e plásticos dos indivíduos
que compõem a sociedade, mesmo que pertencentes a classes diferentes. A tarefa
fisiognômica, portanto, objetiva a análise dos desejos sociais, das expectativas e
frustrações dos segmentos que compõem a sociedade, de modo que investiga os
tipos que compõem o universo humano, de sorte que torna‐se possível ampliar o
conceito de ideologia, conforme apontamos acima.
O proletariado e a burguesia são termos amplos e genéricos nos quais
diversas espécies humanas transitórias pertencem a eles. Talvez tenha sido esta
distinção entre classe e espécie que, de maneira divergente na obra O Capital e A
Comédia Humana, tenha levado Engels a reconhecer a importância da obra de
Balzac na compreensão de Marx a respeito da sociedade capitalista que despertava
na França, ao passo que atribui ao literato uma aproximação com preceitos
conservadores que compõem o sentido marxista dado à ideologia [pequeno]
burguesa:
Balzac, que eu considero um mestre do realismo, muito mais
eminente que todos os zolas, passados, presentes e futuros, dá‐
nos, na sua Comédie humaine, uma história maravilhosamente
realista da ‘sociedade’ francesa, descrevendo, como uma crônica,
quase ano por ano, de 1816 a 1848, a pressão cada vez mais forte
exercida pela burguesia em ascensão sobre a sociedade de
nobres que se estabeleceu depois de 1815 e fez reviver, tanto
quanto pôde, os padrões da vieille politesse française. Descreve
como os restos desta sociedade, para ele modelar, foram
gradualmente sucumbindo perante a intrusão do novo‐rico ou
foram por ele corrompidos. (Engels, Apud: HAUSER, 1972: 929).
1

Ver: H. de Balzac. A comédia humana. Vol. I. Porto Alegre: 1955, p.5‐7.
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A análise balzaquiana permite‐nos a digressão e a subversão a respeito de um
suposto conceito de classe social e até mesmo confundi‐la com a concepção de
“espécie social”. Entretanto, não devemos, como faz Balzac, interpretar a espécie
humana [ou classe social] como resultado ou efeito do meio social apenas, mas
como realização simultânea e recíproca do homem enquanto produto e produtor
de sua Cultura, pois interage e está ao mesmo tempo em conflito com o meio,
sendo o homem modificado quando modifica o próprio meio. É preciso não seguir o
tom pejorativo marxista de atribuir tudo o que foge às interpretações de cunho
infraestrutuais à ideologia burguesa. As classes ou as espécies sociais revelam‐se
não aprisionadas à infraestrutura econômica, senão, enquanto parte dela, como um
estado de espírito.
A este respeito podemos conceber o estado de espírito das espécies que
compõem as classes por meio de tipos que não se mantém historicamente fixos em
termos de suas características, de tal modo que um mesmo sujeito pode atravessar
ao longo de sua vida, e até mesmo ao longo de apenas uma semana ou um dia,
caracteres que o façam circular entre espécies diferentes, sendo assim um burguês
e ao mesmo tempo membro do proletariado. Em decorrência disso, propomos aqui
uma nova abordagem diante das classes. A classe social não deve ser vista como
um conceito, caracterizado por seu aspecto rígido e intacto, “divisão” conforme a
sua etimologia, mas sim como uma noção plástica, mutável a partir da qual os tipos
sociais, por meio de características que pertencem a sua espécie, podem
transgredir sua classe, sem com isto deixar de pertencer a ela, ao mesmo tempo em
que pode possuir elementos de outra. Esta noção poderia nos auxiliar, por
exemplo, na análise de grupos que, ainda que explorados pelas relações de
trabalho do capitalismo, tenham desejos de consumo burgueses, inclusive
possuindo mercadorias burguesas, como é o caso da compra de celulares de última
geração, tênis com valores elevados, entre outros apetrechos fetichistas que, a
princípio, apenas os mais afortunados, os exploradores, poderiam ter condições de
possuí‐los. Em outras palavras, as ideologias se entrecruzam no âmbito das mais
diferentes espécies que compõem o meio social. E os elementos históricos e
econômicos as reforçam, revelando‐se como um estado de espírito.
Indivíduos que pertencem a uma mesma classe não possuem
necessariamente, por isto, características idênticas e não será uma abordagem
meramente econômica que permitirá identificar os seus elementos peculiares. Ao
contrário, pode haver elementos burgueses no proletariado e elementos
proletariados na burguesia, desde que avaliemos os tipos humanos que as
constituem. Buscar a definição econômica de classe pode resultar no próprio
inacabamento de seu conceito. A classe, sendo composta por uma polifonia de
aspectos de espécies ou tipos sociais, que nem sempre se encontram em todos os
indivíduos que a ela pertencem, possui, além disso, uma outra característica ainda
mais essencial, a qual corresponde ao referido estado de espírito das espécies. O
trabalhador explorado pode possuir posturas conservadoras assim como o líder de
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esquerda que, com o passar dos anos, se encaminha ao centro, afirmando, porém,
o seu socialismo. Do mesmo modo, a dona de casa corola pode sim se sentir
politicamente mais à esquerda, e o patrão defender a tese de que é explorado pelo
capitalismo. A esquerda com elementos conservadores e burgueses, os
conservadores à esquerda e na vanguarda do proletariado: um tipo ou espécie
social pode estar inserido ao mesmo tempo em duas classes economicamente
antagônicas.
Estas classes representam aspectos ou elementos da mentalidade e da Cultura
a que pertencem. Se levarmos até a última instância a perspectiva taxionômica
aristotélica, mas do ponto de vista das sociedades humanas, veremos que o nosso
“filo” social contemporâneo pode ser associado ao modo de produção capitalista!,
cujo “reino” está relacionado com a própria Modernidade, de sorte que ao tomar
os períodos de toda a história da humanidade até hoje seja possível afirmar que a
história possa ser dada pela luta entre espécies sociais e estas espécies conversam
entre si e fazem a história, sem que os homens o saibam.

1. AS ESPÉCIES SOCIAIS VÃO AO CINEMA: HOJE!
Muito já se escreveu sobre os elementos estéticos e filosóficos que compõem
o cinema, suas imagens e alegorias, seu poder hipnótico e alienante, por um lado,
sua tarefa revolucionária no ato de conscientização crítica das massas, por outro. A
imagem na tela grande sempre pareceu‐nos o palco mais importante no qual as
ilusões, mitos e as fantasias dos homens modernos ganham espaço em detrimento
das histórias transmitidas pela oralidade, como fora feito pela tradição das
sociedades que precederam o capitalismo. Choques e interrupções que provocam
reflexões intensas e até mesmo as situações mais fúteis e antiquadas, no sentido
burguês do termo, foram interpretadas pelos mais célebres pensadores do século
XX, tais como Deleuze, Guy Debord, Adorno, Benjamin, Morin, entre outros. O
cinema oferece instrumentos imagéticos que tanto podem servir à dominação,
quanto também para a emancipação, por meio de imagens que pensam e nos
fazem refletir.
Mas o que dizer de seu público, os indivíduos que se dirigem ao cinema,
sentam‐se nas poltronas e dispõem a sua visão em direção às imagens projetadas
na tela? Nossa pretensão aqui é inverter a posição do foco de análise sobre o
cinema, ou seja, observar as relações que são dadas da tela em direção aos
espectadores, às espécies humanas que vão à sala de cinema.
O cinema corresponde a um fenômeno social por excelência. Diferentemente
de outros meios midiáticos, como a tv, a internet e o rádio que na maioria das vezes
têm a sua funcionalidade operada e suas imagens expostas de modo individual ou
entre pessoas conhecidas (família, amigos, colegas de trabalhos, etc.), o filme ao
ser apresentado numa sala de cinema tem a sua recepção dada de maneira
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amplamente coletiva, de modo que suas imagens possuem uma dupla interação: a
imagem diante do indivíduo que a assiste e a interelação dos indivíduos no interior
de uma mesma sala diante da imagem. Esta última interação será aqui avaliada.
Embora o seu cenário lembre muito o tipo de sociabilidade que é recorrente
nos meios de transporte modernos, caso do ônibus e do metrô, em que impera um
silencioso estranhamento diante dos outros que não passam de desconhecidos
sentados nas poltronas ao nosso lado, ou na dianteira ou traseira, o que provoca
inevitavelmente um inaudito incômodo, a diferença essencial do cinema é a
escuridão e o não reconhecimento ou visualização dos indivíduos em torno de
nosso corpo, envolvendo a periferia, as bordas do olhar.
Se dentro de um ônibus ou do metrô a luminosidade permite que os olhares
se entrecruzem à revelia de nosso fluxo de consciência que sente receio em
focalizar a quem nos encanta por sua beleza ou promove aversão pelos esbarrões
ou feições broncas, no cinema a escuridão produz uma espécie de estranhamento
ímpar no qual a invisibilidade do outro preocupa e incomoda, seja devido ao
barulho incessante e insuportável do pacote plástico ou embalagem do doce a ser
comido, seja pelo odor desagradável e forte que chega às narinas da manteiga que
derrete e se impregna na pipoca servida em baldes enormes, grotescos, que
lembram as descrições de Rabelais. O outro sentado ao nosso lado é uma incógnita.
Ocupando parte do braço da cadeira onde julgávamos ser um espaço vital e nosso
somente, cochichando com outrem, rindo para além do real merecimento da
situação exibida na tela ou respirando o mesmo ar que a pouco passava diante de
nossa face, ameaça com sua invisibilidade a possibilidade de concentração e
atenção frente à imagem projetada ao espectador.
O cinema concentra num limitado espaço um número extenso de tipos
humanos. Na metrópole moderna, caso da cidade de São Paulo, há salas de cinema
espalhadas em diversos bairros e regiões e que projetam filmes dos mais variados.
Muitas das salas se encontram em grandes centros de compras e
entretenimento, os chamados shoppings, que podem ser vistos como verdadeiros
templos modernos da mercadoria e incorporam indivíduos com menor ou maior
poder aquisitivo. Walter Benjamin compara a cúpula das passagens parisienses
(galerias subterrâneas que podem ser consideradas antecessoras dos próprios
shoppings, apresentando arquitetura interna similar) com a profundidade dos tetos
das igrejas, a fim de transmitir a sensação contemplativa às mercadorias, ou seja,
sacralizá‐las, ao passo que não há nada de religioso nelas, a não ser o fetiche
atribuído a estes objetos.
“Caixotes” que a céu aberto poluem o horizonte das cidades modernas,
retângulos ou depósitos gigantes de lojas e gente ociosa, contente e desesperada
para a compra de mercadorias, os shoppings, além de sua arquitetura
empobrecedora, apresentam outro elemento que lhes é peculiar, o qual diz
respeito aos manequins presentes nas vitrines das lojas. Até antes do advento do
capitalismo e do esplendor da vida burguesa nas cidades, monumentos e esculturas
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historicamente serviram às sociedades para ilustrar grandes feitos humanos ou
religiosos, ou seja, representavam as feições, perspectivas próprias de um povo ou
religião. No Egito antigo, em Roma ou na Grécia, e mesmo durante a Idade Média e
em outras civilizações, os templos, monumentos e esculturas sugerem a visão
mítica que um povo tem de si mesmo, sua origem e seu destino. Nossa época, ao
contrário, tem como principal monumento manequins nas vitrines de lojas nos
shoppings. Sem feição, sem olhos, boca ou qualquer expressão, todos iguais e
vestidos com roupas descartáveis que no próximo mês tornar‐se‐ão obsoletas e
antiquadas, os manequins são o reflexo e refletem a fisiognomia dos consumidores.
Andando sem direção, fixando os olhos nas vitrines com passos lentos, tolos,
cambaleantes, o consumidor, que pode ser burguês e proletariado
simultaneamente, parece dispor sua visão diante de monumentos idênticos uns aos
outros, secos e desprovidos de qualquer significação. Interessante é notar que as
espécies sociais que circulam e se deliciam observando estas lojas também
frequentam as salas de cinema localizadas nos mesmos shoppings.
Entre as espécies que frequentam os cinemas dos shoppings destacam‐se, em
primeiro lugar, o tipo humano que poderíamos designar como “domingueiros”.
Trata‐se de um grupo de indivíduos geralmente preso à vida burocrática do
trabalho semanal que encontra somente no final de semana à tarde a possibilidade
para a sua libertação, o seu lazer ao lado de sua família. Como o shopping
concentra todos os elementos que podem tornar a vida burguesa utilitariamente
feliz, como é o caso de restaurantes, lojas para crianças, para os adultos e o próprio
cinema, o “domingueiro” dirige‐se ao shopping com seus filhos, sobretudo crianças
e, ao invés de assistir programas de auditório na tv em sua casa ou freqüentar a
casa da sogra, compra o direito de ver um filme no shopping. A indústria cultural de
massas preocupou‐se em assimilar este tipo de grupo humano e o seu estado de
espírito, o qual não exige de seus filmes grandes reflexões ou engajamento político,
senão a presença de enredo com um excessivo número de efeitos especiais,
pirotecnia, desenhos ou situações com animais com comportamentos humanos,
alguns monstros, sempre com finais agradáveis e confortáveis para que os
“domingueiros” saiam da sala satisfeitos prontos para verem a continuidade do
mesmo filme assim que a sua próxima parte esteja em cartaz.
Este grupo gaba‐se pela compra da pipoca amanteigada servida em baldes
imensos na entrada dos cinemas. Suas mãos fazem com que a pipoca transborde
devido às porções avolumadas que são devoradas, o que lembra os refugiados de
guerra que encontram o alimento depois de muitos dias. A criança burguesa, desde
cedo, aponta Benjamin em uma de suas reflexões sobre o brinquedo,1 habitua‐se
com o grande tamanho dos seus presentes, resultado do perfil desajeito e ausência
de convivência de seus pais, presos ao grande capital, e da falta de interesse deles
em aguçar o imaginário característico da infância. O mesmo efeito parece ocorrer
1

Ver: Walter Benjamin. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São Paulo: Editora 34,
2002, pp 89‐ 138 (especialmente).
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no caso dos baldes de pipocas e refrigerantes comprados pelos “domingueiros”:
calar as crianças com a pipoca e a bebidas abundantes, além de terceirizar a
brincadeira com os seus filhos por meio dos filmes.1 Mas isto não impede que a
criança burguesa, assim como os seus pais, tenham o hábito de falar em elevados
tons de voz e também, na mesma intensidade, mastigar e triturar de maneira voraz
com os dentes a pipoca. Os “domingueiros” ao entrarem na sala de cinema e ao
procurarem os lugares para se sentar, corriqueiramente cheios de outras tantas
famílias que se apressaram em demarcar as suas fronteiras nas poltronas, chamam
(ou melhor, gritam) aos seus parentes como os lobos em noite de Lua cheia para
demarcarem os seus territórios. Esta mesma gritaria se repete nos corredores de
lojas dos shoppings quando avistam uma mercadoria nas vitrines. Quando iniciado
o espetáculo projetado na tela uma sinfonia de risos, gritos, o som das pipocas
sendo apanhadas nos baldes, o refrigerante descendo goela abaixo, embalagens de
doces abertas, pedidos alvoroçados de silêncio aos outros concentram‐se, formam
uma espécie de harmonia que se mistura com as imagens apresentadas ao
espectador.
Os “adolescentes”, comumente divididos em grupos de meninas ou somente
meninos, procuram os shoppings e os seus cinemas preferencialmente às tardes
durante a semana ou no próprio final de semana, caso os seus responsáveis
permitam, como fonte de sociabilização e passatempo que os preparam para a vida
adulta burguesamente proletariada, ou proletariadamente burguesa. Seus pais
procuram muitas vezes a segurança e o bem‐estar dos filhos, de modo que julgam o
shopping um local seguro e agradável, além de que evita arruaças desses jovens no
interior de suas próprias residências. Como consequência, os “adolescentes” têm a
oportunidade de expor suas vestimentas e seus comportamentos perante a
sociedade e para aqueles que os apetecem, uma espécie de miniaturização da vida
adulta. Ainda que a adolescência seja um estado de espírito inventado
recentemente pelo Ocidente como efeito de uma sociedade que cada vez mais se
infantiliza e cada vez menos se responsabiliza pelos seus atos e decisões, atribuindo
defeitos de comportamento à idade que se possui, esta espécie possui
características próprias, posto que seu advento coincide com uma sociedade
consumista e fetichista que dispõe a um determinado espaço de tempo da vida dos
jovens atributos sentimentais, físicos e imaginários geralmente associados ao mal‐
estar em torno da crise existencial, desconfiança e depressão, mitos modernos
decorrentes das instabilidades produzidas pelo próprio capitalismo. Isto torna o
adolescente facilmente plasmado pelo mercado e o mercado o faz sentir parte do

1

A criança tende a se encantar com os efeitos e situações dos filmes e não necessariamente com o
seu enredo e diálogos, que muitas vezes são contextos da vida adulta. Isto faz com que o filme para
as crianças possa ter um efeito hipnótico e substitua a brincadeira, uma vez que as falas dos
personagens não pertencem ao seu grau de conhecimento e universo, de modo que o filme nessas
situações serve muito mais para distrair e infantilizar os seus pais.
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mundo em que vive através da sua identificação com as marcas e imagens que
consome, o que torna o cinema muito importante para a realização de tal feito.
Grupos de adolescentes usam suas carteirinhas de estudante para pagar meia‐
entrada nos cinemas e o dinheiro usado para as suas entradas é dado pelos seus
pais, pois estes jovens raramente trabalham. São espalhafatosos e também
devoradores de pipocas em grandes baldes, elevam o tom de voz para mostrarem‐
se aos demais grupos ou concorrentes com o objetivo de firmarem as suas
personalidades prefabricadas pelas mercadorias consumidas. Seus filmes prediletos
são os que tratam de tramas juvenis (com ou sem a presença de feiticeiros ou
monstros de outras galáxias), românticos para os grupos de meninas que passam a
dominar os macetes que dizem respeito à arte do amor, ou violentos no caso do
grupo de meninos que ainda brincam de duelos de luta ou pelo menos os reprimem
por meio dos rodopios e socos metafenomênicos realizados caracteristicamente
pelos heróis e bandidos do cinema.
Há ainda os “casais” que frequentam os shoppings. Eles se revelam como a
realização em vida adulta do preparo que os “adolescentes” realizaram quando se
dirigiam aos shoppings com o seu grupo de amigos alguns anos antes. Isto porque
estes casais vagueiam durante horas a fio e sem direção observando os manequins
das vitrines, andam de mãos dadas com o seu parceiro vagarosamente e assim
ocupam o dobro do espaço nos corredores, atrapalhando os passos daqueles que
gostariam de chegar mais rapidamente a uma loja ou à praça de alimentação
encontrada no piso superior do shopping. Possuem poder de compra e consomem
o que observam, basta usar o cartão de crédito e, em seguida, estampar em seus
rostos a satisfação por comprar, de forma que se sentem membros de uma
sociedade que preza pelas mercadorias que dominam (ou que os dominam?).
Ironicamente, para não demonstrar excessos ao companheiro, os casais quando
ainda são namorados e, portanto, não são casados, evitam comprar guloseimas em
grandes quantidades nos cinemas, como é o caso de doces, pipocas e refrigerantes,
ao menos que seja carinhosamente dividido entre ambos, uma vez que esta atitude
evita eventuais distanciamentos e repulsas. As boas maneiras prevalecem entre os
namorados, mas não entre os casais de longa data, os quais passam por um período
de engorda após anos de convivência, o que se torna mais nítido quando cada um
exige e reivindica para si o seu balde de pipoca e o seu balde de refrigerante. Nada
os impede de gentilmente ofertar um ao outro um pouco de suas porções.
Os “casais de namorados” e duplas que mantém breves relações afetivas
(designados como “ficantes” e que podem abranger “adolescentes”) podem ser
vistos como anticríticos diante do filme exibido nos cinemas dos shoppings.
Preocupados e concentrados muito mais com os afagos, os cafunés e os beijos
dados ao companheiro do que no enredo do filme, o transformam em algo sem
coerência, uma espécie de fragmentação posmoderna cinematográfica que se
esvazia de metanarrativa e sentido. Seus olhares não estão fixados na tela, mas no
parceiro, e o filme exibido pouco importa. Na realidade, procuram o cinema porque
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inconscientemente são reprimidos pela falta de espaços públicos da cidade grande
para o ócio, mas também e principalmente porque a sociedade contemporânea
institucionalizou a brevidade e uma certa banalização dos relacionamentos
amorosos, lembrando um modelo fordista de produção, mas aplicado à quantidade
de pessoas com quem se envolve sem a construção de vínculos de proximidade, ou
seja, um relacionamento sem aura. Como consequência são criados espaços
próprios ou impróprios aos casais que não visam o comprometimento em relação
ao parceiro, mas anseiam por relações curtas e objetivas, como é o caso das salas
de cinema dos shoppings, casas noturnas e dos motéis.
Estas espécies sociais e tantas outras permitem que se verifiquem quais os
motivos que fazem com que um grande número de filmes exibidos nos shoppings
não exija muito dos seus espectadores e porque se voltam à indústria cultural e ao
mero consumo. Estes filmes e o seu público são opostos em relação à boa parte
dos que são exibidos em salas de cinema alternativo (ou seja, que não são de
grande circulação e muitas vezes não estão em cartaz nos shoppings), pois exigem
reflexões e conhecimento crítico de seus espectadores. É o que ocorre quando
comparamos os cinemas dos shoppings da cidade de São Paulo com os que se
encontram na região da Avenida Paulista. Estes cinemas são relíquias e heranças de
um tempo em que os cinemas da cidade encontravam‐se principalmente no centro
e em locais tradicionais, estavam nas ruas, e não encaixotados em shoppings.
Enquanto que os cinemas do centro da cidade foram atingidos pela decadência
dessa região nas últimas décadas, ora tornando‐se responsáveis pela exibição de
filmes pornográficos a indivíduos com taras sexuais, ora radicalmente
transformados em igrejas evangélicas, os cinema da Avenida Paulista sobreviveram,
porém foram patrocinados, adquiridos ou reformados por instituições financeiras
bancárias e empresas de grande porte, que encontram em leis de incentivo à
cultura uma forma de obter abatimento nos impostos, caso contrário dificilmente
procurariam exibir filmes, ainda mais os alternativos. Não há dúvidas que com isto
visualiza‐se a decadência dos antigos cinemas, hoje dependentes das esmolas
gerenciadas pelo poder do capital, que reformou muitas dessas salas, adaptando‐as
aos tempos modernos e, dessa forma, houve o aumento considerável de exibição
de filmes, inclusive os ficam em cartaz nos shoppings e visam um público pouco
exigente sob a perspectiva da reflexão.
Alguns “senhores nostálgicos” idosos que vivenciaram os tempos áureos do
cinema tradicional costumam freqüentar vez ou outra as salas da região da Avenida
Paulista. Arrumam‐se como nos velhos tempos, os senhores vestem‐se com roupas
sociais e as senhoras vestem seus vestidos floridos, sendo acompanhadas de seus
antigos amigos, também idosos e ainda vivos. Exercitam a memória e se
recordarem dos tempos em que iam a estes cinemas e dos velhos filmes que ali já
assistiram. Suas gargalhadas e suas conversas procuram direcionar a lembrança ao
mais tenro distanciamento como se fosse possível trazer ao presente a existência
passada. É assim que começam a olhar para as poltronas, para o teto, para todas as
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direções da sala e cada detalhe do ambiente resgata um fluxo de vida que já não
mais é presente. Diferentemente dos “domingueiros” e “adolescentes” e também
devido aos bons modos e problemas de saúde próprios da idade evitam comprar
grandes quantidades de doces, pipocas ou refrigerantes, toda a sua postura parece
ser calculada e polida, a fim de evitar que se perceba porventura alguma
indelicadeza. Embora conversem muito sobre o passado até antes de iniciado o
filme, durante a sua exibição olham atentamente a tela, suas reações, como o
espanto, a surpresa ou o riso, estão intimamente associadas com o enredo do filme,
de modo que parecem ser tomados pelas imagens que são expostas, compondo
uma unidade entre filme e público.
Estas salas tradicionais que sobreviveram à passagem do século XX ao XXI
apresentam uma grandiosa arquitetura. Há nelas espaços imensos com capacidade
de cerca de cento e cinquenta e até mesmo trezentas pessoas, cuja lotação era
praticamente alcançada durante as suas sessões. Hoje, porém, seu público não
atinge um décimo de sua capacidade. Certamente não sobreviveriam do dinheiro
arrecadado por meio da bilheteria, de forma que têm a sua dependência e
sobrevivência atreladas às instituições empresarias que as sustentam. As salas
modernas presentes nos shoppings ou as tradicionais que foram reformadas pelas
referidas empresas são bem menores ou foram reduzidas. Isto pode ser justificado
porque interessa à indústria do entretenimento que um maior número possível de
filmes seja exibido, alcançando um público variado, a fim de obter lucros elevados.
Além disso, os sujeitos que habituaram‐se a ir aos shoppings adquiriram uma
espécie de desprezo e desdém em relação à reflexão ou a falta de efeitos especiais,
monstros, pirotecnia e aventuras dos filmes expostos nos cinemas tradicionais,
consideram simplesmente que não entenderam nada ou que não estavam com
gana para os questionamentos das imagens exibidas, posto que o trabalho semanal
e burocrático do grande capital ou os estudos que os preparam para isto os deixam
secos e sem pretensão alguma ao conhecimento.
Entre todas as formas de arte talvez o cinema tenha sido a que mais tenha se
popularizado. Além de ter alcançado às massas, nos meios acadêmicos ou entre
aqueles que já freqüentaram algum tipo de círculo intelectual e também entre
aqueles que pelo menos gostariam de ser um intelectual, e o aparentam ser,
tornou‐se comum emitir julgamentos em relação ao cinema, criando uma espécie
social de [semi]especialistas, sem que estes tenham necessariamente alguma
experiência com a gravação ou o roteiro de algum filme ou curtametragem
propriamente ditos. Assim como no caso do futebol em que todos os torcedores se
julgam técnicos, não há sujeito mais ou menos inserido entre os meios acadêmicos
e intelectualizados que não se julgue capaz de fazer a crítica cinematográfica. Se,
por um lado, as massas desejam aparecer e serem vistas na tela, por outro, os que
se julgam especialistas sentem que suas visões e comentários sobre os filmes
estabelecem critérios de maior ou menor grau de legitimidade reflexiva à obra, o

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[51 – 66]

Página | 61

Página | 62

1

Paulo Niccoli Ramirez

FISIOGNOMIA DO ESPECTADOR: DO CINEMA

que lembra uma célebre expressão de Walter Benjamin no seu artigo intitulado A

obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica:
A técnica do cinema assemelha‐se à do esporte no sentido de que
nos dois casos os espectadores são semiespecialistas. Basta, para
nos convencermos disso, escutarmos um grupo de jovens
jornaleiros, apoiados em suas bicicletas, discutindo os resultados
de uma competição de ciclismo. No que diz respeito ao cinema, os
filmes de atualidades provam com clareza que todos têm a
oportunidade de aparecer na tela. Mas isso não é tudo. Cada
pessoa, hoje em dia, pode reivindicar o direito de ser filmado [...]
(Benjamin, 1996:183).

A difusão da crítica [teórica] cinematográfica deu‐se a tal ponto que
encontramos cursos e grades universitárias das mais diversas destinadas e
relacionadas aos seus temas, bem como o surgimento de faculdades de cinema,
enquanto que as demais outras artes parecem se amontoar timidamente nas
faculdades de artes plásticas ou tem notoriedade e acessos restritos, como, por
exemplo, as faculdades públicas de teatro e música, que exigem graus prévios de
conhecimentos específicos dos candidatos.
Se tomarmos os especialistas que mencionamos podemos destacar em
primeiro lugar os “intelectualinos”, que podem ser comparados à imagem de um
coringa ou até mesmo de um flâneur, pois frequentam os cenários dos shoppings e
também as salas tradicionais de cinema da cidade. Este tipo corresponde a um meio
termo entre os acadêmicos e os cineastas, mas não são nem um, nem outro. Em
busca do tempo perdido poderia ser nomeada a sua tarefa, pois seu desejo pelo
ecletismo cinematográfico produz neles a necessidade homérica de procurar
constantemente a atualização das novas tendências (de Cannes a Hollywood e de
Hollywood a Bollywood) e conhecimento da história do cinema. Farejam filmes
mais reflexivos ou até mesmo os que são voltados ao mercado e ao consumo
meramente. São cinéfilos e tendem ao otimismo, uma vez que apreciam e buscam
elementos positivos e para a reflexão em praticamente todos os filmes, mesmo
quando estes não cooperam com esta atividade, conforme foi mencionado acima.
Sem ter a pretensão de serem notados nos shoppings frequentam‐os somente com
o desejo de ir à sala de cinema e não vagam em busca de mercadorias expostas nas
vitrines, o filme é o seu objetivo. Entretanto, em meio à multidão de consumidores
podem sim provocar o desvio de atenção dos demais que antes tinham seus olhos
fixos nas mercadorias, uma vez que as vestimentas dos “intelectualinos” não são as
da moda. As calças ou jaquetas quadriculadas, a aversão pelas vestimentas da
estação, os óculos de armação quadrada, grossa e preta usadas por esta espécie
social reforçam o olhar de gozação dos que se julgam em dia com as tendências da
moda.
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Os “intelectualinos” têm como hábitat ou ponto de encontro comum as ruas
que atravessam a Avenida Paulista, sobretudo a Rua Augusta, que talvez possa
lembrar uma espécie de “democracia selvagem” a medida que convivem nela de
maneira espontânea (e com raros conflitos físicos) tipos diversos, não
convencionais e desconhecidos ao universo mercadológico, como, além dos
próprios “intelectualinos”, os punks, prostitutas, estudantes universitários da área
de ciências humanas, boêmios com maior ou menor recursos financeiros e que
podem ser de regiões mais distantes e centrais da cidade. Muitas vezes todos esses
grupos frequentam a mesma região também devido aos filmes e peças teatrais que
não se encontram em outros lugares.
Em relação aos “intelectualinos”, quando estes se encaminham curiosos aos
shoppings encontrados nos bairros de São Paulo atrás dos filmes que entraram em
cartaz recentemente, lembram os imigrantes em terras desconhecidas, nas terras
dos consumidores, que apresentam indivíduos com hábitos e comportamentos
distintos dos seus. Apesar disso, entram tanto nas salas dos shoppings quanto nas
salas tradicionais geralmente de modo discreto, muitas vezes sozinhos (o que
evidentemente não os impede de ir uma vez ou outra acompanhados com amigos
de fisiognomia parecida com a sua) para não se igualarem ao modo
inconscientemente espalhafatoso dos demais sujeitos alucinados pelo reino das
mercadorias. A solidão muitas vezes é necessária a eles, como também é para o
pesquisador ou bibliófilo que investiga os livros existentes numa biblioteca. O
pesquisador, o bibliófilo e o “intelectualino” realizam um trabalho prazeroso e
espontâneo (lembram a tarefa do colecionador), mas individual, pois nem todos
têm a sua mesma percepção e interesse em relação àquilo a que se dedicam. Talvez
isso explique porque “o intelectualino” evita comer tanto no cinema, o que o
diferencia das demais espécies aqui avaliadas, pois a comida, por menor que seja a
sua porção, cria laços de sociabilidade nas mais diversas situações, como os festejos
políticos, religiosos, sociais, econômicos ou em nome da mera amizade, de sorte
que os banquetes e guloseimas têm um papel social preponderante, ainda que
repletos de baldes de refrigerantes e pipocas nas salas de cinema, pois são sempre
pontes que unem os indivíduos, promovem a coletividade e a reciprocidade.
“Professores universitários” e “estudantes”, principalmente os que
direcionam os seus estudos às ciências humanas, compõem espécies sociais que
tornam o cinema uma ferramenta muito importante para a compreensão de seus
estudos acadêmicos. O cinema possui a capacidade de ser transportado e ao
mesmo tempo transporta para si os saberes humanos, a filosofia, as ciências
naturais e as demais seis artes que o antecederam, o que revela o interesse que
desperta entre os acadêmicos.
Os “professores” comentam em sala de aula os filmes já vistos a algum tempo
e recomendam outros tantos que estão em cartaz. Os “estudantes”, os que
possuem maior interesse, sendo que alguns deles podem ser os “intelectualinos”
ou futuros professores, iniciam uma marcha rumo às salas ou em nome da busca de
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cópias dos filmes que não se encontram em cartaz há anos ou décadas. Chama a
atenção o fato de que os “estudantes” são um tipo humano que na maioria das
vezes encontram‐se diante de um grande paradoxo: é preciso não trabalhar (e
devemos considerar o fato de muitos pais afortunados sustentarem os seus filhos
estudantes com maior ou menor nível de dedicação acadêmica) para estudar com
profundidade os temas propostos nos seus cursos, porém, sem o dinheiro oriundo
do trabalho burocrático não podem usufruir do acesso aos bens culturais como o
cinema (além de teatros, livros, shows e afins), a não ser que obtenham bolsas para
a pesquisa, ainda assim muito precárias.
Dessa forma, surge um grande dilema que poderá determinar o destino de
todos eles. Ou vendem‐se ao mercado ou mergulham nas reflexões. O primeiro
caminho traz vantagens econômicas imediatas ao lado do distanciamento do
próprio cinema e das demais reflexões pertinentes à área de estudos; o segundo
caminho é lento, ocioso no sentido grego do termo, porém, no horizonte não há
expectativas de grandiosas fortunas futuras, mas será possível gozar da reflexão
caso procure se tornar um “professor”, pelo menos é o que se espera deles. Os
“professores universitários”, por sua vez, tendo alcançado um patamar que lhes
permite a aquisição de bens culturais, depois de terem optado há alguns anos pelo
segundo caminho, que os afastaram do mercado burocrático, encontram no
cinema uma forma de enriquecerem as suas aulas. Podem ser tomados como os
“semiespecialistas” de que fala Walter Benjamin, pois, embora possam ter um
vasto conhecimento a respeito do cinema, talvez nunca tenham dirigido um filme
ou sequer feito alguma gravação, a não ser para fins acadêmicos com o uso de
programas que facilitam as edições, o que os distanciam da dominação da arte
cinematográfica. Seu gosto pelo cinema pode ser entendido em nossa época como
uma forma de reaproximação da ciência com as artes, com as narrativas, que desde
Sócrates, mas sobretudo a partir da filosofia Moderna e da ascensão do
positivismo, esteve separada dos saberes ditos racionais por meio de uma muralha
cientificista que parecia intransponível.
Estes “professores” poderiam ser vistos como portavozes de novos tempos,
em que as artes dialogam com as ciências e, ao mesmo tempo, quando incentivam
os seus alunos às interpretações dos filmes permitem que as salas tradicionais de
cinema ainda tenham um público que deseje refletir, mesmo com a expansão do
padrão consumista dos cinemas dos shoppings, que a cada dia se espalham por
todos os cantos da cidade. “Professores” e “estudantes” compõem também uma
espécie de aristocracia do público do cinema, o que pode resultar, por um lado,
numa forma de pedantismo em relação aos demais públicos ou, por outro lado,
numa forma de instruí‐los, a fim de que procurem filmes que os façam pensar.
Julgam possuir uma visão mais apurada do cinema, uma vez que são leitores dos
principais teóricos que dialogam a respeito dessa arte tão interessante. Diante da
tela seus olhos parecem capturar cada detalhe que é exibido, as imagens remontam
a outros conteúdos por eles estudados ou ministrados e pensam nas referências e
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comentários que farão sobre o filme nas próximas aulas. Suas vestimentas são
comuns, cotidianas, não se fantasiam para ir ao cinema, não se preocupam com
isto, pois o maior interesse é o próprio filme, pouco sobrando desejo pelo consumo
das pipocas ou do refrigerante.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Algumas das fisiognomias que frequentam o cinema foram apresentas. Há
outras tantas que poderiam ter sido aqui expostas, mas destacamos as mais
comuns, pelo fato de as espécies humanas não constituírem um todo absoluto, o
que significa dizer que um mesmo indivíduo, além de poder pertencer a mais de
uma classe social, pode também pertencer a várias espécies diferentes ou muito
próximas umas das outras. Não pretendemos aqui a realização de simples e puros
estereótipos, mas a tarefa fisiognômica, o que fundamenta uma diferença
essencial.
É evidente que o estudo fisiognômico não torna possível adivinhar o futuro
das espécies, mas desperta o interesse pelo presente, de forma que o futuro
poderá transformar a leitura e a existência do passado, caso possa ler a história das
pessoas comuns e que muitos poderiam considerá‐las como os “ninguém”, já que
aparentemente não são importantes. Desta última opinião discordamos
radicalmente.
Dos gregos e dos romanos, mesmo sobre os medievais e sobre modernos
conhecemos principalmente os grandes eventos e homens, mas o que sabemos das
pessoas comuns, de suas casas, como se divertiam, quem eram os mais críticos, os
menos sábios ou considerados ignorantes, aqueles que não deixaram registro de
sua existência? Apenas os historiadores e filósofos deixaram a nós o relato das
espécies que hoje aparecem como vitoriosas e sublimes, mesmo que
menosprezadas e derrotas em suas vidas e no seu tempo, como o que sabemos da
morte de Sócrates, Jesus, Spartakus ou dos imperadores de Roma e dos reis do
Egito. Nossa historiografia ainda assim parece preocupar‐se com a história das
classes relevantes, sejam elas oprimidas ou opressoras, mas sempre vista de modo
generalizante, o que tem como consequência o uso do inacabado conceito de
classe e até mesmo de estamento, os quais sempre estão associados a algum
movimento econômico ou cultural de maior ordem.
Pretendemos aqui expor algumas espécies que vão ao cinema hoje, tipos que
existem na realidade, e o que isto importa?
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THE SPECTATOR'S PHYSIOGNOMY: OF CINEMA
ABSTRACT: This study was developed based on the "humankind", those sorts of
people that frequently went to move‐theaters nowadays. Also, the intention is to
expose how the ordinary workers and bourgeoisie’s habits can be coincident when
investigate relations and wishes of those several move‐theaters funs. Because of
the facts, is mandatory, to evaluate all the "social‐status" concepts defended by
Karl Marx and the concept of "social‐species" from Mr. Balzac; all job with the final
will to investigate each human group that usually went to movie‐theaters.
Keywords: Movie Theater; Social Status; And Social Species.
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RESUMO: O presente trabalho pretende abordar, de forma inicial, algumas
questões pertinentes à formação de professores para a área do lazer. Traremos, em
um primeiro, alguns dos problemas levantados por pesquisadores da área do lazer
no que diz respeito à formação dos profissionais para atuação nesta área. A partir
destes problemas, apontaremos uma alternativa de formação a partir da proposta
da Animação Cultural, de Melo (2006).
Palavras‐Chave: lazer, formação, Animação Cultural.

INTRODUÇÃO
Ao abordar o tema da formação de profissionais para o lazer, optamos por
trazer nesse ensaio algumas temáticas que tem sido verificadas com freqüência na
produção científica do campo de estudos do lazer. Com o auxílio de especialistas no
assunto, conduziremos a discussão abordando os principais problemas que tem
permeado o campo da formação de professores para o lazer no Brasil.
Sistematicamente falando, o objetivo dessa discussão é abordar as seguintes
questões relacionadas à formação:
a) o lazer como objeto de estudo multidisciplinar, que exige uma formação
ampliada, com conhecimentos oriundos das mais diversas áreas de estudo;
b) a confusão teórica existente entre lazer e recreação e o conseqüente
problema gerado pela separação entre teoria (lazer) e prática (recreação);
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c) o crescimento do mercado de trabalho do lazer e os problemas que
emergem com a demanda por formação acelerada;
d) a formação visando uma intervenção com objetivos pedagógicos e sociais
em oposição à intervenção mercantilizada, funcionalista e consumista;
e) a necessidade de formação ampliada e continuada;
f) a valorização excessiva do esporte e das atividades físicas no âmbito do
lazer e a preocupação com uma formação ampla, que contemple a diversidade de
conteúdos culturais.
Não se trata, contudo, de explorar exaustivamente cada uma das questões
apresentadas, as quais, aliás, já foram discutidas em profundidade pelos
pesquisadores dos estudos do lazer que serão apresentados no decorrer do texto,
mas sim de delinear de forma geral alguns dos temas que estão sendo debatidos a
respeito da formação para a área do lazer.
Tendo discutido sucintamente cada uma dessas questões, apresentaremos,
no momento seguinte, uma proposta de formação que encaminha algumas
soluções e alternativas ao que foi diagnosticado no primeiro momento. Trata‐se da
proposta de intervenção elaborada por Melo (2006), a Animação Cultural.

1. OS PROBLEMAS NA FORMAÇÃO
Estudos recentes evidenciam um claro aumento da preocupação do lazer
como objeto de estudo, o que se relaciona, muito provavelmente, com a atenção
que esse setor vem despertando no cenário mundial, identificado pelo crescimento
da indústria do turismo, dos esportes de aventura na natureza, e da própria
valorização do lazer como elemento de promoção da qualidade de vida.
Tais estudos também indicam que a Educação Física ainda é a principal área
de estudo que discute a temática (SOUZA, ISAYAMA, 2001; REIS, 2009), abrigando
grande parte dos pesquisadores e grupos de estudos interessados no assunto. Isso
não significa que o lazer seja um componente curricular exclusivo da Educação
Física. Muito pelo contrário, o tema também está presente em diversos cursos de
graduação, dentre eles, os de turismo, hotelaria, pedagogia, psicologia,
administração, arquitetura, sociologia, gestão de lazer, etc., e também em cursos
técnicos, profissionalizantes e em capacitações profissionais.
Isto se explica pelo fato do lazer ser um fenômeno social extremamente
complexo e que pode ser abordado a partir de diversas matrizes científicas. A
compreensão de que o lazer como objeto de estudo não só pode, mas deve ser
abordado por diversas áreas da ciência tem se tornado, aliás, uma cobrança
freqüente por parte dos teóricos envolvidos com o debate acerca do lazer. O que
leva alguns pesquisadores, como Isayama (2003), enfatizar que esta questão deve
ser levada em consideração quando da elaboração de um currículo de formação de
professores. Portanto, já que o lazer tem sido observado como um campo
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multidisciplinar de estudo, que coleciona conhecimentos de diversas áreas, isso
também deve ser observado nos currículos de formação, seja em cursos de
graduação ou de capacitação técnica e profissional.
Trata‐se, portanto, de um conhecimento transdisciplinar, que segundo
Muhad (2009), ainda é uma questão a ser pensada e superada em diversas
atividades humanas. O enfrentamento desse obstáculo epistemológico, que é ao
mesmo tempo acadêmico e político, provoca a abertura das pesquisas e dos
pesquisadores na direção de trocas e contribuições recíprocas. É a busca da
transdisciplinaridade, esse tecido unificador e necessário, quando se trata da
produção e difusão do conhecimento (MUHAD, 2009).
Em resumo, a abordagem transdisciplinar é resultante de uma articulação
complexa e altamente produtiva entre múltiplos saberes. Transdisciplinaridade
possui uma qualidade teórica diferente e superior às tradicionais inter e
multisciplinaridade. Metodologicamente funda novas instancias, novas categorias e
novos conceitos (MUHAD, 2009).
Outro problema que efetivamente prejudica a formação profissional para o
lazer é, na visão de Gomes (2003), a confusão conceitual que permeia os termos
lazer e recreação. Originada nos Estados Unidos, a recreação, ou melhor, o
movimento recreacionista, chegou ao Brasil como uma área de conhecimento que
reunia um conjunto de saberes relacionado com a ocupação racional do tempo de
lazer. Na época, início do século XX, a recreação era percebida como uma
ferramenta pedagógica para a correta, sadia e adequada ocupação das horas de
lazer. Já o lazer referia‐se ao tempo livre que cada vez mais se ampliava em
conseqüência da redução da jornada de trabalho e das conquistas trabalhistas.
(GOMES, 2003).
A partir desse momento os significados de lazer e recreação iriam se fundir e
gerar uma confusão conceitual que permanece até hoje. Se naquele momento cabia
à recreação fornecer a fundamentação teórico‐prática para o lazer, num momento
seguinte, a situação iria se inverter: caberia aos estudos do lazer fornecer os
subsídios teóricos para fundamentar a prática da recreação – e é isso que
observamos hoje, o lazer embasando a recreação. Um verdadeiro paradoxo, coloca
a autora.
De acordo com a pesquisadora, prevalece hoje nas disciplinas de formação
do lazer o entendimento da recreação como um conjunto de saberes técnico‐
metodológicos a respeito de jogos e brincadeiras. E isso é percebido facilmente
através das principais referências bibliográficas utilizadas para abordar a recreação:
se resumem a manuais contendo repertórios de atividades. Há uma divisão,
segundo a autora, que separa, de um lado, os conhecimentos teóricos – através dos
quais o lazer é estudado e discutido até mesmo com profundidade – e, de outro, os
conhecimentos práticos – onde prevalece conhecimentos acerca da
operacionalização/execução dos tradicionais jogos e brincadeiras.
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Com isso, criou‐se uma dificuldade que até hoje não se consegue romper
facilmente, a de realizar trabalhos efetivamente teórico‐práticos no lazer, nos quais
seja possível construir vivências pedagógicas fundamentadas, coerentes e
refletidas. Não que os jogos e as brincadeiras não devam ser explorados, ressalva a
autora, afinal, são frutos das manifestações folclóricas e das tradições que
constituem nosso acervo cultural e assim devem ser considerados. Entretanto, não
se deve entendê‐los como meros recursos metodológicos para atividades,
desligadas de qualquer propósito educativo e social, e que vise apenas a pura e
simples diversão.
Isayama (2003) levanta outra preocupação com relação a qualidade da
formação de professores voltados para a atuação na esfera do lazer. É visível,
segundo o autor, o crescimento do lazer, verificado tanto em instituições privadas
(acampamentos, clubes, colônias de férias, hotéis, empresas de eventos e
academias de ginástica, dentre outras) quanto públicas (prefeituras, centros
comunitários, parques, universidades, secretarias, museus, etc.). Com isso, surge
mais um problema com relação à formação, pois o aumento repentino da
necessidade de profissionais e professores para atuarem no âmbito do lazer e do
desporto não tem sido acompanhado por uma oferta qualitativa para a formação.
Assim, com a demanda gerada em vários setores pela expansão da indústria
do lazer, a qual acaba exigindo a presença imediata de profissionais no mercado de
trabalho, a formação pode ser incompleta ou insatisfatória. Ou pior, como bem
alerta o autor, corre‐se o risco da formação estar direcionada simplesmente para
uma intervenção mercantilizada, ou seja, uma intervenção que estimula apenas o
consumo supérfluo de bens culturais e de lazer, e que não agrega qualquer
possibilidade de crescimento e desenvolvimento pessoal.
Segundo Isayama (2003), este tipo de postura (intervenção mercantilizada),
além de contribuir para a manutenção do status quo e das práticas consumistas de
ocupação do tempo de lazer, desqualifica a própria atuação do profissional, já que
exige muito pouco conhecimento deste profissional. De fato, neste tipo de
intervenção, o conhecimento se resume a uma lista de atividades, e a logística
necessária para a ordenação/organização dessas atividades, ficando de lado
qualquer conhecimento sistematizado a partir de fundamentos pedagógicos,
políticos, culturais e sociais.
Isayama (2003) ainda afirma que, infelizmente, prevalece o entendimento de
que o profissional que atua com o lazer deve apenas levar as pessoas a esquecer
seus problemas cotidianos, de modo a facilitar o retorno ao trabalho no período
seguinte. Visão esta criticada também por Marcellino (1987), que classifica esse tipo
de posicionamento como uma visão “funcionalista” do lazer, ou seja, uma visão que
interpreta o lazer como remédio para atenuar e mascarar os problemas sociais
(neste caso, a solução para a extenuante e enfadonha rotina vivenciada no tempo
de trabalho).
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Em oposição a este tipo de postura do profissional do lazer, Isayama (2003)
defende que o animador sociocultural (termo adotado por ele e por outros
pesquisadores para identificar o profissional ou professor que atua no âmbito do
lazer) não deve esquecer jamais o seu papel social comprometido com a educação
para e pelo lazer (ou seja, entendendo o lazer como veículo de educação e também
como objeto/fim da educação). Por meio de uma atuação direcionada, planejada e
orientada pedagogicamente, o animador sociocultural deveria buscar fortalecer os
laços sociais dos sujeitos de um programa de intervenção, estimular sua
participação e exercício da cidadania, primando pelo desenvolvimento de uma
postura crítica, consciente e reflexiva.
Outro aspecto fundamental da formação, para além da redefinição dos
conteúdos das disciplinas vinculadas ao lazer, é fornecer meios do professor se
qualificar, se especializar e se atualizar, ou seja: estimular sua participação em
projetos de pesquisa, ensino e extensão; incentivá‐lo a participar de grupos de
estudos e de eventos ligados a área; favorecer o seu contato com professores
atuantes através dos quais ele pode estreitar a relação entre formação e
intervenção; estimulá‐lo a refletir e a produzir constantemente conhecimento sobre
sua própria prática (MARCELLINO, 1990). A pesquisa como princípio direcionador da
produção e transformação do conhecimento, o ensino como objeto pedagógico
imediato e intransferível e a geração de efeitos sociais mais amplos, como políticas
e práticas (MUHAD, 2009). Essa tríade deve ser a meta central da formação em
qualquer área do conhecimento, e em especial aqui para a área do lazer.
Além disso, para Marcellino (1990), o processo de formação ou capacitação
deve levar em consideração as características sociais e culturais das comunidades
que serão envolvidas, pois de nada adianta apresentar propostas de intervenção
desarticuladas da realidade social daquela comunidade. Também devem ser
observados, salienta Marcellino (1990), os aspectos estruturais e ambientais das
regiões para as quais o animador sociocultural está sendo capacitado para intervir.
Afinal, as propostas e programas intervencionistas devem estar adequados e
condizentes com os espaços e equipamentos de lazer disponíveis. Se, por exemplo,
a região possui rios ou costa oceânica, o currículo de formação deve considerar tais
recursos ambientais, tanto no sentido de preservação, como de utilização
responsável por meio de atividades específicas (passeios de barco, natação,
travessias, esportes náuticos, surf, etc.)
Outra questão fundamental, na visão de Melo (2006), é a própria formação
cultural do futuro professor/profissional/gestor do lazer. Ocorre que dentro de uma
gama variada de possibilidades de vivências no campo do lazer, a intervenção quase
sempre se reduz ao oferecimento limitado de certos conteúdos culturais. Isso
acontece porque o professor não adquiriu conhecimentos acerca dessas vivências
ao longo de sua vida, e nem foi estimulado durante o processo de formação a
praticar/experimentar tais vivências. Para o autor parece inconcebível que alguém
que pretenda trabalhar no âmbito da cultura (como é o caso do

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[67– 78]

Página | 71

Página | 72

Fernando Augusto Starepravo*
Leoncio José de Almeida Reis**
Carlos Eduardo Pijak
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A ÁREA DO LAZER: UMA ABORDAGEM INICIAL

profissional/professor/gestor de lazer) não possua uma visão ampla, atualizada, não
preconceituosa e tecnicamente bem elaborada sobre as mais diversas
manifestações/linguagens culturais.
Nesse ponto, o modelo didático encontrado na classificação proposta por
Dumazedier (1979), a qual delimita as atividades de lazer de acordo com o motivo
que desperta o interesse do indivíduo (manuais, artísticos, físico‐esportivos,
mentais, sociais), pode ser perfeitamente útil. Não obstante as inúmeras críticas que
essa proposta de divisão das atividades de lazer em cinco conteúdos culturais
sofreu, em virtude da dificuldade de enquadramento de certas atividades em blocos
de conteúdos culturais estanques, ela passou a ser amplamente aceita e utilizada
didaticamente pelos pesquisadores do lazer no Brasil, e elucida bem o leque de
atividades que podem ser experimentadas no âmbito do lazer.
Para que todos esses conteúdos culturais sejam devidamente contemplados
num programa de intervenção é necessário, portanto, que durante o processo de
formação e capacitação seja possibilitado ao futuro professor o contato com esses
conteúdos variados, pois só assim estarão aptos e estimulados a transportarem
esses conteúdos para o campo da intervenção.
Com relação à limitação cultural, Melo e Alves Júnior (2003) entendem que
há no âmbito do lazer uma valorização excessiva das atividades físicas (o conteúdo
físico‐esportivo), principalmente do esporte – uma das práticas corporais mais
aceitas e procuradas. Os autores entendem que essa supervalorização prejudica a
atuação dentro da esfera do lazer, na medida em que nos leva a ignorar ou
subutilizar outras possibilidades igualmente importantes.
Tendo ciência dos problemas levantados até aqui, apresentaremos na
próxima seção uma interessante proposta de formação para professores e
profissionais no âmbito do lazer.

2. A ANIMAÇÃO CULTURAL COMO PROPOSTA DE FORMAÇÃO
De acordo com Melo (2006) a Animação Cultural pode ser pensada como
uma tecnologia educacional (uma ferramenta de intervenção pedagógica), que
pode ser empregada em diferentes contextos e espaços sociais, que possui uma
finalidade clara de intervenção social. O objetivo seria o estabelecimento de uma
sociedade mais justa, igualitária e democrática, na qual os indivíduos pudessem
viver livremente e de maneira digna, respeitando e mediando suas diferenças,
reconhecendo e explorando suas possibilidades criativas, posicionando‐se de
maneira ativa e crítica perante a sociedade. Embora relute em apresentar uma
definição precisa e estática, Melo a define como:
Para satisfazer qualquer necessidade de uma definição mais clara
e direta, tenho definido a Animação Cultural como uma tecnologia
educacional (uma proposta de intervenção pedagógica), pautada
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na idéia radical de mediação (que nunca deve significar
imposição), que busca contribuir para permitir compreensões
mais aprofundadas acerca dos sentidos e significados culturais
(considerando as tensões que nesse âmbito se estabelecem) que
concedem concretude a nossa existência cotidiana, construída a
partir do princípio de estímulo às organizações comunitárias (que
pressupõe a idéia de indivíduos fortes para que tenhamos
realmente uma construção democrática), sempre tendo em vista
provocar questionamentos acerca da ordem social estabelecida e
contribuir para a superação do status quo e para a construção de
uma sociedade mais justa (MELO, 2006, p. 28‐29, grifos do autor).

Melo destaca que a animação cultural é uma temática bastante discutida na
Europa (sob terminologia animação sociocultural) enquanto no Brasil, apesar de
muitos autores, equivocadamente, considerarem o tema acabado – algo que, a seu
ver, certamente prejudica os avanços teóricos no campo – ela ainda está dando os
seus primeiros passos. Compreende que a Animação Cultural, juntamente com os
estudos do lazer, possuem peculiaridades e semelhanças com os Estudos Culturais e
que, por isso, as discussões travadas neste campo de estudo podem ser
importantes e úteis para pensarmos o lazer e a própria animação cultural. Uma das
semelhanças indicadas pelo autor é o fato de que todos esses campos de estudos
necessitam transitar interdisciplinarmente (pós‐disciplinar, para alguns), ou seja,
romper com a tradicional “burocracia disciplinar universitária”, já que o apoio
teórico em uma única disciplina isolada não fornece condições suficientes para
desvelar e compreender as complexidades que abarcam os processos culturais.
Segundo o autor, os Estudos Culturais são perspectivas teóricas que se
originam da preocupação de Raymond Willians e E. P. Thompson com o processo de
educação no ensino noturno. Ambos lecionavam para classes de operários ingleses
na década de 50 e discutiam alternativas e possibilidades de intervenção
pedagógica que superassem a mera reprodução de conteúdo e que pudessem
contribuir de maneira efetiva na educação e na formação do indivíduo para a
sociedade. É um campo de estudo que, inicialmente, focalizou os debates no âmbito
da cultura das minorias, preocupado politicamente com a transformação social.
Posteriormente, embora o foco sempre se mantivesse voltado à intervenção
política e social, esses estudos foram disseminados em contextos acadêmicos e
culturais diversificados e tiveram suas discussões ampliadas.
Dentro da proposta da Animação Cultural o lazer seria um dos espaços
sociais, dentre outros, como a própria escola, que permitiria a atuação do animador
cultural (ou professor, recreador, monitor, etc.) com vistas a estes objetivos. A
estratégia fundamental de ação sugerida por Melo (2006) seria a mediação, ao
invés da imposição. Isso deveria ficar muito bem explicitado no processo de
formação dos professores/profissionais, pois, segundo o autor, com base na
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mediação o animador cultural seria capaz de possibilitar e facilitar a aquisição do
conhecimento, sem ter que obrigatoriamente transmiti‐lo de forma unilateral.
Durante o processo de formação, o professor/profissional/gestor deve ser
conscientizado de que sua atuação deve ser cautelosa, para que não venha cair na
armadilha de julgar o que deveria ou não ser praticado. Cabe a ele, muito mais do
que oferecer um leque diversificado de opções para fruição no tempo de lazer,
respeitar e tomar o devido cuidado para que as manifestações culturais locais não
sejam simplesmente sobrepostas ou deixadas de lado. Pois, segundo Melo (2006),
há uma tendência de os animadores levarem para a intervenção prática aquilo com
que mais se identificam, e com isso, podem ser levados a desconsiderar justamente
aquilo que é mais significativo àqueles que são alvos da intervenção. Disso decorre a
importância, de durante o processo de formação, abrirem‐se canais para que o
futuro professor tenha contato ampliado com diversas manifestações, e sinta‐se
estimulado a conhecer e experimentar novas vivências, principalmente aquelas que
vem daquela população específica.
Reconhecendo a atual situação de propostas de intervenção no âmbito do
lazer, Melo repreende a persistência exacerbada com a questão do
“desenvolvimento de novos valores” (algo muitas vezes carregado de uma forte
carga moralista), e a sutil desconsideração da questão da educação de novos
olhares, novas sensações, novas sensibilidades. Em seu artigo “Educação Estética e
Animação Cultural: reflexões”, Melo (2002) encaminha uma discussão sobre como a
educação estética – a educação da sensibilidade – poderia (e deveria) contribuir
para formação pedagógica no âmbito do esporte e lazer.
Entendendo a estética como uma das formas pela qual o indivíduo se
apropria da realidade, Melo considera fundamental uma atuação que vise estimular
a sensibilidade e a percepção dos indivíduos, pois isso lhes permitiria desenvolver
novas formas de encarar a realidade. Segundo o autor, um processo de educação
estética, de educação das sensibilidades, ao oferecer novas formas de interpretar e
experimentar a realidade ampliaria a capacidade de julgamento dos indivíduos,
tornando‐os mais críticos e mais tolerantes, e, possivelmente, potencializaria o
prazer de cada um.
O animador cultural deve ser fundamentalmente um estimulador
de novas experiências estéticas, alguém que em um processo de
mediação e diálogo, pretende apresentar e discutir novas
linguagens; um profissional que educa ao incomodar e informar
sobre as possibilidades de melhor sorver, acessar e produzir
diferentes olhares.” (MELO, 2006, p. 60).

A educação estética, quando bem encaminhada, diz o autor, possibilitaria ao
indivíduo, através do desenvolvimento de suas subjetividades, julgar a partir de seu
próprio referencial qual seria, por exemplo, a obra de arte mais bela, o filme mais
interessante a ser assistido, a atividade de lazer mais prazerosa e, até mesmo, qual
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atitude seria a mais “correta”. Essa liberdade individual de julgamento dependeria
da oportunização e do estímulo para o desenvolvimento das subjetividades, sendo a
atuação do animador cultural, por meio da educação estética, necessária e
indispensável para isso.
É nesse sentido que defende uma intervenção pedagógica no âmbito do
lazer, lembrando‐nos que cuidados também são necessários neste caso, pois,
segundo ele, não se deve idealizar e determinar uma subjetividade a ser “aplicada”,
mas sim oferecer espaços e possibilidades que permitam aos indivíduos construírem
suas próprias subjetividades.
Cabe ao animador cultural, mais do que conduzir rebanhos por
supostos caminhos de felicidade, buscar despertar e ampliar em
cada indivíduo a descoberta subjetiva do prazer enquanto
princípio transformador de vida. É óbvio que cada indivíduo possui
a capacidade de sentir prazer e escolher, mas seria isto um
princípio de sua vida? Estaria essa possibilidade minorada,
reduzida, acanhada? Trata‐se da descoberta de novos princípios
de vida, com menos constrangimentos, com mais poesia e arte no
cotidiano, apoiada em compreensões estéticas diversas,
ampliadas e divergentes, e não homogêneas e restritas (MELO,
2006, p. 67).

Com relação à cultura de massas produzida pela indústria cultural, Melo
reconhece o impacto desta dentro da sociedade moderna e defende que
igualmente às outras manifestações culturais, ela não pode ser simplesmente
negada ou desvalorizada, pois nem tudo o que é por ela produzida pode ser
considerado, como muitas vezes o é, lixo cultural. Nem sempre o que é produzido
por esse sistema, ressalva o autor, é necessariamente descartável.
Para contrapor esse modelo de produção e reprodução cultural vigente, o
autor defende uma postura crítica do animador cultural, sempre pautada a partir da
mediação e se afastando ao máximo de autoritarismos ou imposições sobre o que
deve ou não ser consumido, afinal, almeja‐se que os indivíduos, com base no
desenvolvimento de suas sensibilidades e de sua capacidade crítica, julguem e
decidam por si próprios.
não se trata de substituir uma alienação a favor da ordem social
por outra suposta contra a ordem social, nem negar ao público as
possibilidades de prazer, tão bem trabalhadas de forma dinâmica
pela cultura de massas. Se a indústria cultural tem sucesso é
também porque articuladamente consegue despertar prazer ao
mesmo tempo que induz a uma representação de prazer
interessante para seus intuitos. Contrapor isso somente é possível
se paulatinamente conseguirmos despertar novas possibilidades e
novas representações de prazer (MELO, 2006, p. 62).
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Afirma que é necessário se afastar da compreensão comum de que as
atividades no âmbito do lazer são necessariamente, de forma linear e oposta,
atividades de resistência ou reprodução do sistema dominante. E também que não
podemos acreditar que tudo aquilo que é produzido e oferecido pela indústria
cultural é consumido, obrigatoriamente, de forma passiva e acrítica pelos
indivíduos. Portanto, o que é produzido pela indústria cultural pode muito bem ser
trabalhado no próprio âmbito da cultura como forma de resistência.
Exemplo disso é a sua compreensão de que os meios de comunicação em si
não são ruins para sociedade, o problema está em como eles são utilizados pela
indústria cultural. Não se deve confundir meio com fim, aponta o autor:
um projeto estratégico de mediação parece estar apontado a
partir da própria cultura de massas, não a “demonizando” ou a
julgando de forma linear ou maniqueísta. Será que os meios de
comunicação em si são ruins ou complicado é uso majoritário que
se faz deles na sociedade contemporânea? Será que são
homogêneos ou há alternativas? Como lidar com possíveis
potenciais de emancipação construídos pela própria cultura de
massas, a partir da idéia de reapropriação e ressignificação?
(MELO, 2006, p. 44‐45)

Entretanto, antes que o processo de educação estética seja colocado em
prática nos programas de intervenção, é preciso que o próprio animador cultural
sinta‐se estimulado a desenvolver e aprimorar sua sensibilidade, seu gosto. Daí a
necessidade, do ponto de vista teórico, de inserir a discussão sobre a educação
estética no processo de formação, e do ponto de vista prático, favorecer o
desenvolvimento e aprimoramento do gosto dos futuros professores, estimulando‐
os a participar de vivências e experiências novas, a desenvolver novos hábitos de
lazer, a conhecer outras manifestações culturais e a explorar as variadas práticas
existentes. Só assim estarão, de fato, aptos para lidarem com a cultura ao longo do
processo de intervenção.

CONCLUSÕES
Como foi verificado, a formação de professores para atuação no âmbito do
lazer é uma questão complexa e que vem atraindo a atenção de muitos estudiosos.
Muito são os problemas levantados, que vão desde a constituição curricular (ou
seja, que elementos ou assuntos irão compor um programa de formação) até a
importância da formação cultural, pessoal, do próprio professor que vai atuar no
âmbito do esporte e lazer.
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Uma das principais críticas veiculadas em publicações sobre o tema refere‐se
a preocupação com a chamada atuação tradicional/mercantilizada – aquele tipo de
intervenção que se resume ao oferecimento de uma gama diversificada de
atividades descontextualizadas, sem nenhuma articulação pedagógica, social ou
cultural, e que não passa de um estímulo ao consumo cultural desinteressado e
alienante.
Nesse contexto, uma opção teórico‐metodológica que, a nosso ver, traz
reflexões interessantes e inovadoras, no que se refere a intervenção pedagógica no
âmbito do esporte e lazer, e que pode fornecer contribuições valiosas como
elemento de um currículo de formação ou de um curso de capacitação, é a proposta
da Animação Cultural de Melo (2006). Tal proposta fundamenta‐se na importância
da educação estética – a educação da sensibilidade, do gosto – como elemento fim
das intervenções no plano cultural. Ou seja, entende que uma atuação pedagógica
na esfera do lazer deve estar voltada ao desenvolvimento e aprimoramento da
sensibilidade, pois isso pode trazer experiências gratificantes e importantes para o
desenvolvimento pessoal do sujeito praticante.
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ABSTRACT: This work aims to address, so original, some issues relevant to teacher
training in the field of leisure. Bring in a first, some of the problems raised by
researchers in the field of leisure with respect to the training of professionals for
action in this area. From these problems, suggest an alternative proposal from the
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OPERAÇÃO SILÊNCIO: ENTRE A LUTA ARMADA E A
INTELECTUALIDADE ‐ O DILEMA DO INTELECTUAL BRASILEIRO NO
PERÍODO DITATORIAL (1964‐1985)
Elaine dos Santos*
RESUMO: Este trabalho constitui, a partir do romance Operação silêncio, uma
reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos intelectuais brasileiros durante o
período ditatorial. Destaca‐se ainda, no decorrer do texto, as técnicas narrativas
adotadas por Márcio Souza para compor a obra – a fragmentação, o fluxo de
consciência, assim como as relações que se estabelecem entre cinema e política.
Palavras‐Chave: Literatura, cinema, política.

INTRODUÇÃO
Entre 1964 e 1985, o Brasil vive um dramático período ditatorial. Sob o
pretexto de combate às medidas populistas do presidente João Goulart, com o
apoio logístico dos Estados Unidos e com as manifestações populares a respaldá‐
los, os militares assumiram o poder em 31 de março de 1964, vivendo‐se, por
aproximadamente quatro anos, uma sensação de liberdade que seria tolida, de
forma clara, pela edição do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968. A
publicação daquela medida, o fechamento do Congresso Nacional e o
recrudescimento da violência militar denotavam um novo tempo em que a
liberdade de expressão foi suprimida.
A cultura nacional, representada por suas diferentes formas de manifestação
seria especialmente “monitorada” e muitos artistas e intelectuais enfrentariam as
prisões, os julgamentos sumários, a morte ou o exílio. Resgatar este período da
Нistória do país é lutar contra o esquecimento e, quiçá, contra a repetição da
catástrofe (FRANCO, 2003). Nesta linha de reflexão que abarca aspectos sociais,
políticos, econômicos, culturais dos ditos “anos de chumbo”, encontra‐se o
romance Operação Silêncio (1979), de Márcio Souza que, sob influência das
modernas técnicas narrativas, de inspiração cinematográfica, subtrai a narrativa
linear, tradicional, para contar eventos que subjugam o homem, o cidadão. A obra
em questão, contudo, vai além e propõe, em sua estruturação e na temática
*

Doutoranda em Estudos literários pelo Programa de Pós‐graduação em Letras (PPGL) da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS. Email: e.kilian@gmail.com; Telefone:
55.99551668
VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[79– 96]

Página | 80
Elaine dos Santos
OPERAÇÃO SILÊNCIO: ENTRE A LUTA ARMADA E A INTELECTUALIDADE ‐ O DILEMA DO INTELECTUAL
BRASILEIRO NO PERÍODO DITATORIAL (1964‐1985)

adotada, uma reflexão sobre o papel do intelectual naquela sociedade, assim como
ousa discutir as produções cinematográficas sob a égide capitalista que teria, na
ótica do narrador, pautado de forma mais marcante os filmes do Cinema Novo.
No presente trabalho, retoma‐se a tradição bibliográfica a respeito do
romance de Marcio Souza e, a partir dela, e da própria narrativa, reflete‐se sobre a
intelectualidade brasileira, os efeitos da repressão sobre ela, assim como as formas
encontradas para burlar a censura imposta. Desta forma, na primeira parte do
texto, apresenta‐se, ainda que resumidamente, a evolução literária, das epopéias e
tragédias gregas, passando pelo romance e sua transformação. Em seguida, dá‐se
ênfase aos anos ditatoriais para que seja possível revisitar as condições de produção
cultural no período estudado. Por fim, esboça‐se um estudo do romance,
salientando‐se a temática abordada, de forma mais específica, destacando‐se as
relações entre cinema e política.
2. LITERATURA: DAS EPOPÉIAS GREGAS À FRAGMENTAÇÃO NARRATIVA
A Literatura conforme a concebemos, assenta‐se na tradição helênica, quando
“não havia um termo genérico que designasse os vários gêneros literários: o lírico, o
épico e o dramático. Cada um deles era chamado pelo seu próprio nome” (COELНO,
s/d, p. 24).
Em sua Poética, o filósofo grego Aristóteles apresentava a tripartição clássica
dos gêneros literários, distinguindo‐os quanto à maneira de imitação e quanto ao
objeto da imitação. Ademais, Aristóteles dedicava especial relevância à epopéia e,
de modo mais significativo ainda, à tragédia, mundos em que gravitava o herói, quer
seja como representante da coletividade, quer seja como homem superior que,
arrastado pela fatalidade, empreende grandes ações. Coelho (s/d, p. 39) anota:
Ao seguirmos (...) a evolução do fenômeno literário pelas diversas
civilizações (...) veremos que o conceito de herói vai se
transformando. Desaparece aquele épico das epopéias gregas e
medievais (...) e vai surgindo em seu lugar um ser híbrido: o herói
do romance, mescla de épico, trágico e lírico, que continua a eterna
luta do homem por sua realização no mundo.

As transformações econômicas, políticas e sociais propiciadas pela Revolução
Industrial, séculos depois, determinariam o surgimento de um novo público
interessado por Literatura, assim como novas concepções artísticas pautadas pela
subjetividade, pelo escapismo, pela solidão, pelo egocentrismo.
Na verdade, o Romantismo foi uma revolução de amplo
sentido, em que a concepção do mundo e a atitude diante dele
passam a ser distintas daquelas que marcaram os séculos
anteriores. E, como revolução, opôs‐se, basicamente, aos
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princípios clássicos de vida e de arte (PROENÇA FILНO, 1995, p.
213).

O público burguês, que se formara após a Revolução Industrial, sem o lastro
cultural da aristocracia e do clero, passaria a interessar‐se por temas como amor,
casamento, fortuna pessoal. Neste sentido, a invenção da imprensa corroboraria a
disseminação do romance folhetim que ocuparia o espaço das grandes epopéias e
tragédias, incompreensíveis para o novo leitor, ao mesmo tempo em que aquelas
representações já não respondiam aos ideais da sociedade em questão. Assim
posto, sob o influxo burguês, consolidou‐se o romance.
Com o advento do movimento realista, nasceu uma nova forma de narrar o
romance, mais objetiva, detalhista. Proença Filho (1995, p. 242) aponta:
Clareza, equilíbrio e harmonia na composição; correção
gramatical; preocupação com a perfeição formal; retrato fiel das
personagens, através de uma linguagem simples; linguagem
próxima da realidade, sem rebuscamentos, natural; narrativa lenta;
preocupação com minúcias.

Estas novidades romanescas plasmavam‐se em uma nova realidade em que o
pensamento científico se fazia dominante. Proença Filho (1995, p. 240) destaca o
“predomínio [de] uma visão determinista, antimetafísica e antiespiritualista da
vida”. O método científico fazia‐se presente nos textos literários que buscavam
imiscuir‐se na realidade circundante para descrevê‐la, detalhadamente. Sob tal
ótica, são pertinentes as ponderações de Medeiros (s/d, p. 2)1:
A fotografia, mesmo que no início apenas a sua ideia, surge
(...) num contexto marcado por um naturalismo e realismo nas
artes, ao mesmo tempo que o avanço da ciência é acompanhado
pelo surgimento do pensamento positivista.

Medeiros (s/d) ainda considera que a fotografia constitui um precioso
instrumento científico, na medida em que foi usada por Talbot para fotografar
espécies botânicas. A autora salienta, porém, que, no mesmo século XIX que
assistira ao aparecimento da eletricidade, do telefone, do telégrafo, a fotografia
assumiu caracteres artísticos, inserindo‐se, por exemplo, na literatura de Edgar Allan
Poe e Conan Doyle.
Assim posto, faz‐se possível estabelecer um elo entre a fotografia
propriamente dita e a observação da realidade feita pelo prosador realista,
preocupado com a clareza dos detalhes do cotidiano retratado em sua obra. Dá‐se,
conforme assinala Medeiros (s/d), um novo olhar sobre a realidade, desprovido de
1

Texto disponível em < http://bocc.ubi.pt/pag/medeiros‐margarida‐imagem‐self‐nostalgia.pdf >,
acesso em 22.06.09
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idealização, impregnado de rigor, de nitidez, de fixação de costumes, usos e modos
de vida. Mais tarde, o cinema viria a propiciar uma mudança neste paradigma,
colocando as imagens em movimento, subvertendo as noções de tempo e espaço.
Pellegrini (2003, p. 16) assevera:
As profundas transformações efetivadas nos modos de produção e
reprodução cultural, desde a invenção da fotografia e do cinema ‐
que alteraram, antes de tudo, as maneiras pelas quais se olha e se
percebe o mundo – estão impressas no texto literário. Tratando‐se
do texto ficcional, é a observação das modificações das noções de
tempo, espaço, personagem e narrador, estruturantes básico da
forma narrativa (...).

Deste modo, de acordo com a autora, a narrativa ficcional modifica‐se,
admitindo‐se a interferência das linguagens visuais nos textos romanescos, por
vezes, de forma explícita, por outras, apenas sugeridas. Assim, nota‐se a
superposição de tempos, o apagamento do narrador, as diferenciações múltiplas e
simultâneas dos espaços.
Pellegrini (2003, p. 23) complementa que
é inegável que há entre o desenvolvimento do romance –
relacionado sobretudo com a subversão da ordem cronológica da
narrativa – e a conquista pelo cinema de uma linguagem própria
(cortes, planos, angulações) uma convergência bastante
acentuada (...).
No entanto, a narrativa literária está irremediavelmente presa à
linearidade do discurso, ao caráter consecutivo da linguagem
verbal (...). Assim, o que ela cria é uma série de artifícios e
convenções (...) destinada a criar a ilusão do simultâneo, buscando
fazer com palavras o que o cinema faz com as imagens.

Pellegrini (2003) salienta ainda a tendência à fragmentação narrativa em
substituição à visão totalizante e universal que vigorara até o início do século XX e
que fora, desde então, subvertida pelas vanguardas artísticas. Não se descreve
apenas a ação, mas a sua sucessão espaço‐temporal, procede‐se à enumeração
caótica de vestígios, traços, mesclam‐se vozes narrativas, justapõem‐se gêneros
distintos: “trata‐se de um estilo imagético, digamos assim, visceralmente, ligado à
linguagem cinematográfica e televisiva (PELLEGRINI, 2003, p. 29).
No Brasil, embora estas inovações já se apresentassem em obras de
modernistas de primeira hora como Mario de Andrade e Oswald de Andrade, Vieira
(2008, p.108) escreve: “Boa parte da ficção brasileira produzida a partir do golpe militar
de 1964 caracteriza‐se pelo uso de técnicas de montagem e de desmontagem do texto
literário e está associada a uma forma de contestação do status quo”.

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[79– 96]

Página | 83
Elaine dos Santos
OPERAÇÃO SILÊNCIO: ENTRE A LUTA ARMADA E A INTELECTUALIDADE ‐ O DILEMA DO INTELECTUAL
BRASILEIRO NO PERÍODO DITATORIAL (1964‐1985)

Assim posto, o pesquisador identifica uma nova tendência na prosa
romanesca do período em que montagem e desmontagem, vozes intercaladas e
tempos sobrepostos se articulam como uma colagem de cenas fílmicas. De fato,
embora a Literatura produzida no Brasil nos anos imediatamente posteriores ao
Golpe tivesse experimentado uma multiplicidade de rumos e tendências, em que se
inserem obras como Quarup (1967), de Antonio Callado, e Engenharia do
casamento, de Esdras Nascimento, a decretação do AI 5, em 13 de dezembro de
1968, determinou a censura, a violência com que prosadores, poetas e, além deles,
músicos, teatrólogos, atores seriam submetidos. Neste sentido, Franco (2003, p.
358) anota que
no início da década de 1970 a literatura se viu forçada ou a elaborar
intensa sensação de sufoco (‘de esquartejamento’) que
contaminava a atmosfera truculenta de então (...) – ou a narrar os
impasses do escritor que não sabia decidir se era mais necessário
escrever ou fazer política, constituindo assim um tipo de romance
desiludido tanto com as possibilidades de transformação
revolucionária da sociedade como em sua própria condição (...).

Podem ser incluídos, nesta linha, romances como Os novos (1971), de Luis
Vilela, e Bar Don Juan, de Antonio Callado (1971). Filia‐se à mesma linhagem
Operação Silêncio (1979), romance de Márcio Souza, em que o protagonista, o
cineasta Paulo Conti, em uma narrativa fragmentada, reflete as complexas relações
entre a intelectualidade nacional e o governo instituído, visto que, para a
consecução do filme a que se propõe, Conti recorre a verbas, ainda que
indiretamente, governamentais. Vieira (2008, p. 109) apõe:
Operação Silêncio focaliza o cinema em sua relação com a política.
O Cinema Novo é o centro das atenções de Conti (...). O romance
discute ainda a relação entre a arte, sobretudo o cinema, e a
revolução, o papel social do escritor e do cineasta no auge do
regime militar e a necessidade de diminuir a distância entre o
artista e sua época.

Sob tal perspectiva, o narrador de Operação Silêncio reconstrói, através das
reminiscências de Conti, um período da História brasileira em que a liberdade foi
sonegada ao indivíduo, que se via premido a optar entre a luta armada, o
engajamento político, a prisão e o eventual exílio ou aliar‐se às forças dominantes
ou, por fim, alienar‐se diante do quadro instaurado pelo golpe que destitui João
Goulart e, mais tarde, pelo recrudescimento dos intentos militares através do AI 5.
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3. DITADURA MILITAR NO BRASIL: 1964 – 1985
Após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, João Goulart, o Jango, vice‐
presidente deveria assumir o cargo. Os ministros militares, contudo, resistiram a sua
posse, considerando‐o muito comunista (Gaspari, 2002a). Parte da população, no
entanto, reagiu ao veto militar à posse de Jango, promovendo mobilizações em
todo o país com o propósito de garantir a legalidade constitucional.
Em face das manifestações públicas, efetuou‐se um acordo entre deputados,
senadores e militares para que o presidente assumisse com poderes limitados,
instaurando‐se o regime parlamentarista no Brasil. Um plebiscito, porém, aboli‐lo‐ia,
retornando‐se ao presidencialismo em janeiro de 1963. Gaspari (2002a) observa que,
a partir daí, criou‐se uma situação incômoda no meio militar, que temia o
comunismo janguista, o qual dava prioridade às classes menos favorecidas.
Na verdade, entre 1961 e março de 1964, deflagrou‐se a radicalização de
setores da direita e da esquerda. Os empresários, ligados aos militares, e com a
aprovação da embaixada norte‐americana, tramaram a derrubada de Goulart. Para
isso, difundiram a idéia de que os comunistas subversivos eram um verdadeiro
perigo à sociedade.
Praticamente toda a classe média e setores importantes dos
trabalhadores rurais e urbanos estavam ganhos pela propaganda
anticomunista. Seus principais veículos foram os organismos
financiados pelos Estados Unidos, o Partido Social Democrático
(PSD), a União Democrática Nacional (UDN) e a Igreja Católica,
especialmente sua hierarquia, que se une à agitação contra o
governo, amparada pela grande imprensa, e enseja as célebres
‘marchas’ da família, com Deus, pela liberdade (BRASIL NUNCA
MAIS, 1985, p. 59).

A esquerda, por sua vez, segundo Gaspari (2002a), pressionava Goulart para
colocar em prática as chamadas reformas de base, considerando‐as uma
necessidade para o desenvolvimento do país. Estas reformas incluíam a reforma
agrária, a reforma eleitoral, a reforma universitária. No entanto, essas tentativas de
transformações encontraram forte oposição de setores da sociedade que teriam
seus interesses contrariados. Nesse cenário, o terreno para o golpe estava
preparado e ele, de fato, aconteceria em 31 de março de 1964.
A partir da confirmação da derrocada janguista, iniciaria uma disputa interna
nas Forças Armadas pelo poder, mas, em 11 de abril, após articulações políticas, o
Congresso aprovaria o Marechal Castelo Branco para presidente. O grupo liderado
pelo Marechal prevaleceu no comando porque era o único portador de um projeto
global para a sociedade: a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), cuja base era
manter o comunismo afastado do Brasil.
Em 1967, o Marechal Costa e Silva, através de eleição indireta, seria indicado
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sucessor de Castello Branco. Conforme Gaspari (2002a), entretanto, vários setores,
que apoiaram o golpe de 1964, passaram a divergir quanto aos rumos da revolução.
Insurgiram‐se contra o governo, entre outros, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek
que, em 1967, constituíram a Frente Ampla que exigia anistia, Assembléia
Constituinte e eleições diretas.
Em 1968, a oposição chegou ao seu ápice. Após passeatas e comícios, as
manifestações desembocaram em um ato de grande repercussão, a Passeata dos
Cem Mil, no Rio de Janeiro, em que os participantes posicionaram‐se abertamente
contra a ditadura militar, pedindo a volta da democracia. Como represália, o
governo Costa e Silva fechou o Congresso e editou o Ato Institucional nº 5, AI 5,
ampliando os poderes do Executivo, outorgando‐lhe o direito de legislar sobre
qualquer matéria. O AI 5 determinou o cerceamento dos direitos individuais; as
torturas, os assassinatos se fizeram recorrentes. A repressão se intensificaria com a
criação da Operação Bandeirantes (OBAN), que, em maio de 1970, originou os
Departamentos de Operações e Informações – Centros de Operações de Defesa
Interna, os DOI‐CODI, cujas equipes efetuavam prisões arbitrárias e torturas contra
os considerados subversivos pelo regime imposto. Gaspari (2002, p. 341‐342), a
propósito, relembra:
As emissoras de televisão, as rádios e as redações de
jornais foram ocupadas por censores recrutados na polícia e na
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (...).
Avançou‐se também sobre as novas dissidências. A atriz
Marília Pêra, da peça Roda Viva, foi trancada num mictório de
quartel. Caetano Veloso e Gilberto Gil, capturados por uma
patrulha do Exército em São Paulo, vagaram por unidades militares
do Rio (...), foram confinados em Salvador e exilados para Londres.

Em razão de uma trombose cerebral, Costa e Silva não concluiu o seu
mandato, devendo, pela lei, ser substituído pelo vice‐presidente Pedro Aleixo, que,
preterido pelos militares, cedeu lugar a uma Junta Militar e, logo depois, ao novo
presidente: o General Emílio Garrastazu Médici.
O governo de Médici foi marcado pelo milagre econômico brasileiro, pela
construção de obras faraônicas como a ponte Rio‐Niterói e a Transamazônica e
pelos atos repressivos mais ostensivos de toda a ditadura militar, levando milhares
de brasileiros ao cárcere político e que, torturados, mortos ou desaparecidos,
constituem a lembrança mais evidente daquele período. Caso exemplar é o de
Carlos Lamarca que, conforme os apontamentos de Gaspari (2002 b, p. 357), teve o
interior baiano como derradeiro esconderijo.
Cirilo [Lamarca] ergueu‐se e levou sete tiros. Um atravessou‐lhe o
tórax, transfixando o coração e os dois pulmões (...).
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Amarraram‐no a um pau e levaram‐no para a beira da
estrada, onde uma camionete transferiu os cadáveres [Cirilo e
Zequinha] para Brotas. Lá, foram chutados pelos oficiais, soldados
e meganhas bêbados (...). No dia seguinte, o presidente Médici
conferia a fisionomia do morto em sua mesa no Planalto. Lamarca
tinha os olhos abertos (GASPARI, 2002 b, p. 358).

O sucessor de Médici foi o General Ernesto Geisel, que governou o Brasil entre
1974 e 1979: “um governo de gestos pendulares, precisamente calculados, abrindo
num momento, para, em seguida, retomar medidas repressivas, que marcassem,
claramente, o limite, restrito, da abertura controlada” (BRASIL NUNCA MAIS, 1985,

p. 64).
Em março de 1979, o General João Batista Figueiredo assumiu a presidência do
país. Neste período, os militares propuseram o abrandamento da censura, a
extinção do AI‐5, a promulgação da anistia (1979), o estabelecimento das eleições
diretas para governadores (1980). Em março de 1985, o Brasil teria um novo
presidente eleito pelo Congresso Nacional: Tancredo de Almeida Neves.
Marcas significativas, contudo, ficariam, para sempre, impregnadas na
sociedade, na cultura e na política nacionais: as condições mínimas de dignidade
haviam sido sonegados ao cidadão durante a vigência daquele regime de exceção
que se mantivera por 21 anos no poder.
Em julho e agosto [de 1968], no Rio, puseram‐se bombas em
dois teatros. Depois varejou‐se em São Paulo o teatro Ruth
Escobar. Encenava Roda–Viva, espetáculo de Chico Buarque de
Hollanda, dirigido por José Celso Martinez Corrêa (...).
Na noite de 17 de julho, quando o espetáculo acabou, os camarins
foram invadidos. Dezenas de galalaus entraram batendo, com
pedaços de pau e socos‐ingleses. Organizaram um corredor
polonês e obrigaram os atores a ir para a rua como estivessem.
Marília Pêra e seu colega Rodrigo Santiago foram nus (GASPARI,
2002, p. 299).

Evidencia‐se, pois, que as manifestações culturais, os artistas e intelectuais,
entre outros, foram alvos do regime instaurado, e, onde se imaginasse existir a
subversão, seja qual for o sentido que se lhe conferisse, o aparato repressivo,
torturador, do Estado se faria presente. Neste clima, escrever, representar, filmar,
enfim, expressar‐se, acabou se conformando em quase um ato de rebeldia, senão
uma forma de resistência, por vezes, quase silenciosa ao status quo vigente, em
especial, entre os anos de 1968 e 1974, tidos como os mais violentos anos da
ditadura militar no Brasil.
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4. A CULTURA NO BRASIL DITATORIAL: LIBERDADE CERCEADA
A História recente do Brasil passa, necessariamente, pela revisão do período
em que o país foi governado pelo poder militar. Neste contexto, artistas e
intelectuais foram instigados à ação. Ridenti (2007, p. 186) afirma:
Do final dos anos 1950 até a década de 1970, muitos artistas e
intelectuais viveram o dilema entre desenvolver sua ocupação
específica ou participar do processo de transformação social mais
amplo, que parecia anunciar a revolução, num ambiente político e
cultural conturbado em escala nacional e internacional (...). Vindos
das classes médias tradicionais e, especialmente, constituindo
parte de novas classes médias que despontavam no cenário social
e político, artistas e intelectuais ocupariam lugar de destaque
nesse processo histórico.

Diante deste quadro, o pesquisador, porém, demonstra que a ditadura
instaurada promoveria, ao lado da perseguição política, formas de cooptação
destes intelectuais, ofertando‐lhes novas oportunidades profissionais, ao lado do
incentivo à pesquisa e aos programas de pós‐graduação. Em alguns casos, a
estratégia fez‐se vitoriosa, outros, contudo, se negaram a seguir a rota apontada.
Essa reacomodação institucional, somada à dura repressão,
tendeu a reintegrar à ordem os setores sociais médios
insubordinados. Aos poucos, a institucionalização de intelectuais e
artistas neutralizaria eventuais sonhos revolucionários, que
conviveriam com e cederiam espaço ao investimento na profissão,
no qual prevaleceria a realidade cotidiana da burocratização e do
emprego (RIDENTI, 2007, p. 195).

Assim, sob o signo do regime de exceção, a cultura nacional ora se retraia, ora
se encorajava e enfrentava o modelo imposto. Na música, no teatro, no cinema, na
literatura, nuances diversas podem ser observadas ao longo do período. Carocha
(2006, p. 191) salienta:
Vigiados com atenção pelo regime militar, a MPB, o samba e o rock
acabaram formando uma espécie de frente ampla contra a
ditadura, cada qual desenvolvendo um tipo de crítica, atitude e
crônica social que forneceram referências diversas para a idéia de
resistência cultural.

Atingindo, cada vez mais, distintas camadas populacionais, em especial pela
popularização da televisão e dos festivais musicais, os diferentes ritmos
encontrariam novos ouvintes “os programas musicais da TV e, sobretudo, os
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festivais da canção veiculados pela TV foram os veículos apropriados para
apresentar novos artistas e obras perante um público amplo e heterogêneo”
(CAROCHA, 2006, p. 191). Ainda assim, desde cedo, os artistas seriam “vigiados”
pelos censores do regime – em 1966, fora editado o Decreto que estabelecia a
exclusividade da União para tal, em uma clara tentativa de evitar disparidade de
interpretações e a eventual liberação de letras que “ferissem” os desígnios da
revolução instituída em 1964. Para driblar a censura, os compositores valer‐se‐iam
de metáforas, neologismos, sons variados que incluíam buzinas, batidas de carro,
entre outros. Diante da opressão vigente, porém, muitos tomaram o rumo do exílio,
voluntário ou forçado.
Com relação ao teatro, é exemplar o caso descrito por Gaspari (2002a) em
que, em meados de 1968, foram submetidos à violência do aparato estatal os atores
então humilhados e agredidos. Além deste incidente, Gaspari (2002a) menciona a
destruição do teatro Opinião no Rio de Janeiro, a prisão, em Porto Alegre, da atriz
Elizabeth Gasper e do guitarrista Zelão, assim como o seqüestro de Norma Bengell
em São Paulo.
No que se refere ao cinema, as ponderações de Martins (2008, p. 29) são
esclarecedoras:
Durante os governos militares foram criadas instituições
responsáveis pelo financiamento artístico e cultural e que, embora
diretamente ligadas ao governo, tomavam decisões que geravam
conflitos com outros organismos governamentais. Essa situação foi
resultado de um mecanismo complexo. Ao mesmo tempo em que
uma instituição recebia incentivos do Estado voltados para a
produção cinematográfica, outra instância foi responsável pela
censura dessas mesmas produções. Nesse sentido, a Embrafilme,
criada em 1969 e ligada ao Ministério da Educação e Cultura, pode
ser caracterizada como uma agência que determinou políticas
voltadas para o cinema, enquanto a Divisão de Censura e Diversões
Públicas (DCDP), ligada diretamente a Polícia Federal, funcionou
como uma agência executora de políticas coercitivas na esfera das
diversões públicas.

Operava‐se, pois, a dualidade: o mesmo Estado repressor financiava as
produções artísticas que, entretanto, não poderiam ser contrárias aos interesses
nacionais, entendendo‐se, aqui, como os interesses do governo instituído. A Divisão
de Censura e Diversões Públicas (DCDP), além da censura política, exercia uma
espécie de censura moral que, conforme os censores, se justificava em nome da
preservação dos valores tradicionais da família brasileira (MARTINS, 2008).
Ademais, competia–lhe conferir os certificados de “boa qualidade” e/ou “livre para
exportação”. Passaram pelos técnicos censores da DCDP diferentes manifestações
cinematográficas, incluindo filmes do Cinema Novo, do Cinema Marginal, assim
como pornochanchadas, filmes infantis, entre outros.
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Grande parte dos processos de censura referente aos filmes
apresenta a liberação das películas com algum tipo de corte, fosse
de ordem política ou moral (...). O filme Vai trabalhar vagabundo de
Hugo Carvana, teve nos papéis principais o próprio diretor e Odete
Lara. A entrada do processo do filmes na DCDP aconteceu em 1973,
que foi liberado com restrição máxima de idade, sendo que os
produtores deveriam fazer dois cortes (...). (MARTINS, 2008, p. 37‐
38).

Registraram‐se casos em que filmes foram interditados, enquanto outros, em
razão das alterações e dos cortes determinados pela censura, foram abandonados,
visto que acabariam sem sentido para o espectador. De acordo com Martins (2008,
p. 40),
o produtor cinematográfico tinha que percorrer um caminho mais
árduo do que outras obras artísticas para ter a liberação total de
sua obra, pois além da classificação etária, havia a liberação tanto
interna quanto externa dos filmes.
Assim, os diretores e produtores cinematográficos sofriam
múltiplas formas de censura. Ao analisar um filme, o técnico de
censura avaliava tanto o que era bom para que a população
brasileira assistisse, como opinava sobre o que o público
internacional deveria ver sobre o Brasil nas telas cinematográficas.

Neste contexto, em que a intervenção estatal acontecia no plano da
produção, da distribuição, da importação e da exibição dos filmes, o cinema deixava
de ser regulado pelas leis de mercado e os cineastas, em grande parte, eram
tributários dos recursos financeiros advindos do governo para a realização de
filmes. Operação silêncio retoma este panorama, em que a dualidade intelectual se
fazia predominante: ora lutar contra a opressão ditatorial, ora fazer‐se “devedor”
das benesses instituídas. Paulo Conti, protagonista do romance, que anda pelas ruas
da capital paulistana e dirige‐se ao apartamento da “Embaixatriz” para encontrar
um amigo dela, representante do poder instituído, que lhe concederia as condições
financeiras para a filmagem de “Rio de sangue”, película voltada para a história do
Peru e do massacre inca, é o mesmo Paulo Conti que recorda a morte e a prisão dos
amigos e, através do filme proposto, tenciona apenas metaforizar a situação social
e política do Brasil de então – isto é, criticar a ditadura instituída.
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5. OPERAÇÃO SILÊNCIO: ENTRE REVOLUCIONÁRIOS E INTELECTUAIS
Segundo as ponderações de Vieira (2008, p. 110):
Operação Silêncio se apresenta como uma obra híbrida, misto de
romance, ensaio, crítica cultural e roteiro cinematográfico (...). A
obra também evidencia as reflexões do protagonista, espécie de
duplo do autor enquanto crítico da cultura nacional, focalizando de
forma ensaística o papel e a responsabilidade dos meios da
indústria cultural, em particular o cinema, sua utilização política, a
figura emblemática de Glauber Rocha.

Dividido em duas partes, Operação Silêncio narra a trajetória de Paulo Conti
(“O sobrevivente Paulo Conti” nomeia a primeira parte), um cineasta que busca
financiamento para a filmagem de “Rio de sangue” (“O rio de sangue” dá título à
segunda parte). Em uma narrativa em que se mesclam o discurso indireto livre, os
pequenos diálogos, a superposição de tempos e espaços, a hibridização de gêneros,
o romance discute o cinema e suas relações com o momento político em que a
supressão das liberdades é a tônica: “Se o cinema, como pensávamos, era um meio
de ação política, só nos restava realizá‐lo como se realizava a política, por suas
táticas e estratégias” (SOUZA, 1985, p. 15). Sob tal perspectiva, reflete Johnson
(2005, p. 123):
O romance de Márcio Souza (...) constitui uma rica discussão da
complexa relação entre literatura, cinema e política durante a
ditadura e uma dissecação aguda das perplexidades e dos dilemas
da geração que amadureceu no ambiente repressivo do regime
militar.

O momento histórico em que se situa a narrativa se esclarece desde a primeira
página: “Por tudo o que estava acontecendo deveria ser agosto (...). Sim, era
agosto, com toda a certeza; o roteiro, os cálculos de produção, o elenco. Os
generais estavam no Planalto Central (SOUZA, 1985, p. 1). Reaparecem as prisões
arbitrárias, as tentativas de reação aos golpistas e o desejo de retomada do modelo
democrático. Confundem‐se operários, intelectuais, estudantes, discussões,
passeatas, greves: “Até que o movimento estudantil, o ME, estava razoavelmente
bem organizado. E desde 1966, quando começaram as primeiras lutas e as primeiras
manifestações” (SOUZA, 1985, p. 35). Aliás, Conti ingressara na universidade em
1966 e, especificamente, no curso de Ciências Sociais da USP, espaço em que vários
professores foram aposentados compulsoriamente através do AI 5 ou tiveram seus
direitos políticos cassados ou foram exilados.
Efetivamente Conti tinha nascido aos vinte e um anos, em 1966
(...); Conti matriculado no curso de Ciências Sociais da USP, o
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prédio de colunas sujas da Rua Maria Antonia (...); a primeira
experiência de mundo que se arrumava nervosamente para
alimentar quatro anos atribulados (...) (SOUZA, 1985, p. 100).

No contexto nacional, efetivamente, a reação à ditadura partia das
universidades, dos movimentos de classe e, na condição de universitário, Conti
engajou‐se à resistência, talvez sem a mesma convicção de seus companheiros que,
mais tarde, além da prisão, seriam torturados, exilados, mortos como seria o caso
de Patrícia e Rodolfo: “Conti sentado com a multidão de estudantes, cantando o
Нino Nacional, repetindo as estrofes, enquanto os soldados da Força Pública
aguardavam impacientes, logo os soldados investiriam contra eles (...)” (SOUZA,
1985, P. 104). Contudo, talvez, diante do quadro posto, a grande resistência fosse
permanecer, permanecer vivo e, diante do caos, indagar‐se, refletir, sentir‐se parte
da Нistória sem que isso, de fato, fosse importante para a Нistória em curso:
Em casa, tocando seus livros com a ponta dos dedos, não sabia
porque sempre que pensava em sua estóica permanência no país,
vinha à mente a palavra ‘escapar’. O que mais ele, Conti, tinha feito
a não ser escapar? Por tudo o que o Brasil tinha a oferecer nestes
últimos anos, somente doentes e loucos como ele tinham ficado
(SOUZA, 1985, p. 11).

Sob tal perspectiva, permanecer sequer poderia representar a participação
clara e objetiva em situações de declarada oposição ao governo, permanecer
significava adequar‐se à realidade circundante e, dela, extrair as formas de
sobrevivência, as formas de resistência àquele quadro social e político que
contrariava a inteligência nacional. Para Johnson (2005, p. 124): “Paulo Conti
sobreviveu à repressão, sobreviveu à luta armada, da qual não participou
diretamente, e sobreviveu às adversidades enfrentadas por sua geração, mas não
conseguiu escapar às duvidas e perplexidades desta”. Em outras palavras, Conti
parece sequer compreender o desenrolar dos fatos: “respondia‐se em ação contra
as adversidades por uma espécie de irracionalismo agressivo e pessoal (SOUZA,
1985, p. 13).
Faz‐se pertinente, pois, neste aspecto, a sua caminhada pela cidade de São
Paulo e, ao transitar pelas ruas, parques, alamedas da cidade que fora um dos
principais focos de resistência ao regime militar, refletir sobre o papel do intelectual
no meio político que se instaurara a partir de abril de 1964.
Se, no transcurso do romance, o General Braylly e a Embaixatriz representam
uma provável fonte de financiamento ao roteiro proposto por Conti, na sociedade
nacional do período, o incentivo ao cinema, a partir de 1969, se fazia através da
Embrafilme, ligada ao Ministério da Educação e Cultura – isto posto, cabe indagar o
que se entendia por Cultura naquela época de cerceamento da liberdade, visto que
competia à Polícia Federal, através do Departamento de Censura, liberar os filmes
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adequados à realidade nacional. O artista, para que, de fato, sua produção chegasse
ao público, submetia‐se ao próprio governo como financiador da sua obra fílmica,
no entanto, submetia a sua idéia, a sua criação, a sua liberdade de pensar e, para tal,
necessitava adequá‐la ao grupo que se encontrava no poder. A liberdade criadora,
pois, era subtraída ou, ainda, colocada a serviço daquela estrutura que suprimia
direitos mínimos.
Assim sendo, é paradigmático o roteiro proposto por Conti: a dizimação do
império Inca, no Peru, protagonizada pelo colonizador espanhol. Lucas (1985, p. 121)
comenta: “O importante, no caso, é que Operação Silêncio coloca um brasileiro
querendo fazer um filme sobre incas e espanhóis (...) mostrando que o esquema
colonial que degrada o Peru é o mesmo que ultraja o Brasil (...)”. Modifica‐se o
espaço, atualiza‐se o tempo, mas, a imbricação de ambos na narrativa mostra ainda
o desrespeito à liberdade em suas diferentes nuances.
A contundência do propósito de Conti também é ressaltada por Vieira (2008,
p. 112‐113):
Tornam‐se evidentes os paralelos entre a violência perpetrada ao
povo inca pelos conquistadores e a violência imposta pela ditadura
militar à população brasileira (...).
Ao serem enxertadas passagens do roteiro cinematográfico
no texto do romance, o leitor é colocado entre a história da
conquista do Peru e a história de Paulo Conti em seus dramas
frente ao poder institucional, as dificuldades que enfrenta para
realizar seu filme e a violência da repressão política instaurada no
Brasil.

Sob esta ótica, a narrativa adquire agilidade, da mesma forma com que
denuncia a violência e a opressão asseguradas pelo AI 5, no Brasil, pela sanha
conquistadora do espanhol, no Peru. Mesclam‐se, no bloco compacto formado pela
segunda parte do romance, o sofrimento e a dizimação do império inca e a
repressão ditatorial brasileira:
Devem saber onde Manco Capac está escondido, mas não querem
responder as perguntas, Francisco Pizarro, que sorria, fica grave.
Policial: dou um tiro nele, sargento. Ele me deu uma cusparada,
que puto (...). A câmera se afasta e vemos uns carrascos
encapuzados que olham as duas icamiabas gemerem de dor,
deitadas em camas ardentes. Pensa: eles estavam sempre
encapuzados e diligentes. Nunca mostravam o rosto. Chamam‐se
por nomes de guerra. Pensa: Capitão Lisboa, Albernaz, JC... (...).
Um dos carrascos se aproxima, segurando um índio amedrontado
(SOUZA, 1985, p. 154).
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Ao inserir o roteiro cinematográfico na narrativa ficcional, o narrador concede
a Conti a oportunidade de declarar, denunciar, as arbitrariedades perpetradas pelo
governo ditatorial, ao mesmo tempo, possibilita ao leitor a reflexão sobre o papel
do intelectual naquela época conturbada – reflexão, aliás, que permeia a trajetória
do protagonista: reagir à ordem instituída representava aliar‐se ao poder
econômico desta ordem, subvertê‐la pela metáfora, pelo neologismo, pela
interposição de tempos, espaços, planos diferenciados que dialogam. Johnson
(2005, p. 128) registra:
Paulo Conti se indaga sobre a criação de filmes que criticam o
capitalismo, em meio a modos de produção capitalistas. Ele critica
o cinema brasileiro, e especialmente o Cinema Novo, por ter se
apoiado na exploração da mais‐valia do trabalho da equipe. A
política, ele sugere, reside não tanto nas imagens do filme quanto
no movimento do capital na sua produção. Uma contradição sem
resolução existe na esperança de criar filmes revolucionários numa
industria reacionária.

Interessante é, pois, o posicionamento adotado por Conti: embora critique o
cinema nacional pelas opções feitas, ele mesmo encarna esta contradição e busca,
em Braylly e na Embaixatriz, representantes da elite que apoiara o regime militar, os
valores monetários que permitiriam a consecução do filme que, em tese, criticaria a
ordem posta e contestada.
Por fim, o romance de Márcio Souza parece indicar a falta de alternativas à
intelectualidade nacional que ou reagia veementemente ou era cooptada pelo
sistema ditatorial.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A luta contra o sistema de governo imposto pelos militares a opressão
instituída pelo AI 5 encontram‐se na base da narrativa de Operação Silêncio.
Ressaltam, ao longo do romance, fatos relevantes da Нistória nacional: as
perseguições políticas, a intervenção cultural, a resistência, a repressão armada as
torturas, o desaparecimento, a morte, o exílio.
Entretanto, trata‐se de uma narrativa literária e, em conseqüência, os eventos
apresentam‐se sob a ótica de um narrador e personagem, o cineasta Paulo Conti,
que vivera os anos iniciais do novo governo no espaço universitário, convivera com
intelectuais de esquerda, com jovens esperançosos e sonhadores, que se
entregaram à luta pela democracia. Conti, que experimentara os porões prisionais,
busca apoio para a realização de um filme histórico, linhagem que parecia bem vista
entre os censores, procura, contudo, os recursos entre aqueles que apoiaram o
governo que então vigorava. Evidenciam‐se assim as contradições do intelectual,
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visto que, ainda que ele tencionasse, em “O rio de sangue” criticar a política
ditatorial, as verbas viriam daqueles que eram coniventes com o governo instituído.
O contexto social, histórico, cultural, político que se desdobrou,
especificamente, entre 1968 e 1974, é tematizado de modo crítico pela narrativa,
questiona‐se a postura dos artistas e intelectuais, mas não se perde de vista que
eles foram perseguidos, tiveram sua liberdade cerceada e, ainda assim, almejavam
viver ou sobreviver em uma sociedade que lhes oferecia poucas alternativas, entre
elas a cooptação política. A dilaceração entre a realidade circundante e a sonegação
à reação estão no âmago do romance que opta por uma linguagem fragmentada,
pelo descuido intencional com a sintaxe e a com a pontuação, pela opção por
técnicas cinematográficas para exprimir a opressão. O cinema, assim, mais que
assunto da obra, se faz presente em sua tessitura, problematiza‐a e é
problematizado, de tal sorte, que o leitor, ao fechar as páginas do romance, não
passa incólume ao esfacelamento do indivíduo e às transformações que o programa
ditatorial impôs ao pensamento intelectualizado da nação. Por fim, faz‐se relevante
retomar considerações de Vieira (2008, p. 117) que pontua:
A fragmentação formal constitui uma das constantes da ficção
brasileira dos anos setenta, na tentativa de dificultar a apreensão
do sentido e a expressar esteticamente a segmentação do
contexto. Operação Silêncio surge, no entanto, em 1979, em plena
abertura política, e se junta a uma série de obras literárias,
cinematográficas e teatrais que tentam retratar o período da
ditadura militar.

Discutir a arte, o engajamento artístico, é também manter viva a lembrança
dos anos que marcaram pelo desrespeito à cidadania, assim como “reinventar” as
produções artísticas, tem consistido em uma forma de dizer mais, refletir mais e,
por conseguinte, reler, rever, revisar a trajetória cidadã neste país. Vieira (2008, p.
117) acresce que Operação Silêncio:
Questiona a validade da luta armada e das perdas humanas em seu
nome e, de forma niilista, mas não conformista, apresenta as
contradições e angústias de toda uma época, calcada em modelos
culturais igualmente equivocados (o Cinema Novo, por exemplo).
O escopo dessas contradições vem coroar a necessidade de novas
estratégias formais para a produção literária do final dos anos
setenta e início dos oitenta. O texto de Souza se inscreve,
portanto, nessa categoria de obras que “desconstroem” uma
leitura heróica da história através de uma escritura caótica,
fragmentária e multidiscursiva.

Assim entendida, a Literatura, neste caso, opera a síntese em que se
interrelacionam Нistória, cinema, teatro, isto é, a cultura de um modo geral, e
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permite‐se questionar o papel dos letrados, dos iniciados, como o PPP do romance,
nos momentos em que a condição minimamente humana é sonegada. O
questionamento final de obra de Souza está, assim, posto: o papel da arte nos
momentos de exceção, as formas de reação e de cooptação, a pacificidade das
ações ou a capacidade da reinvenção, da metaforização para burlar o sistema
instituído e ainda acreditar na reflexão da sociedade envolvida.
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ABSTRACT: This paper constitutes, from the novel Operação silêncio, a reflection on
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OS “ANJOS” VOANDO NO CAMPO SANTO: REPRESENTAÇÕES DA
MORTE NA INFÂNCIA
Rita de Cássia Luiz da Rocha∗
Mirian Ferreira Santos∗

RESUMO: Os rituais fúnebres sempre tiveram uma representação singular, por
constituir‐se em uma amostra do imaginário popular, pois, são percebidos como
práticas carregadas de simbolismos e presentes no cotidiano de cada cultura. Assim
sendo, esta pesquisa trilhou por caminhos que são considerados para muitos como
obscuros, a morte de crianças. Enfatiza‐se que o tema abordado não está
unicamente ligado no fator de cunho religioso ou de saúde pública, mas, na
percepção do cemitério, ou seja, no local físico, “campo santo”, como espaço de
valorização da criança, à medida que ela passa a pertencer a este lugar,
caracterizando a existência social para a infância.
Palavras‐Chave: morte – infância – cemitério – representação

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Consoante Norbert Elias(2001, p.10) “a morte é um problema dos vivos: os mortos
não tem problemas.”, ou seja, a morte é um problema de todo ser humano, pois a
conhecemos. Somos entre os seres vivos os únicos que sabem que a morte é certa,
conhecendo‐a, podendo muitas vezes prevê‐la. Assim sendo, entre os
indivíduos/grupos, todos, tomam cuidados, precauções para que a expectativa de
vida seja a mais longa possível. Neste sentido, podemos considerar parte de nossa
empreitada em vida, é fazer com que nossa despedida, seja tranqüila, para quem
nos acompanha, e porque não dizer para nós mesmos.
As idéias mesmo mitologizadas, céu, inferno, vida pós‐morte, são tentativas de
afastar o fim da vida o mais longe possível, para o fundo da cena social, ou como
diria Elias (2001, p.7) “podemos tentar evitar a idéia da morte afastando‐a ‐
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encobrindo e reprimindo a idéia indesejada ‐ ou assumindo uma crença inabalável
em nossa própria imortalidade – ‘os outros morrem, eu não’”. É o evento mais certo
que acontece a todos os indivíduos, independentemente de classe, gênero ou etnia.
A morte é um fato natural, assim como o nascimento, a sexualidade,
o riso, a fome ou a sede, e, como tal, é transclassista, ou seja, diante
dela todos os homens se igualam. Pois todos a quem ela escolhe,
crianças, jovens, velhos, ateus, crentes, homens, mulheres, brancos,
negros – sejam ricos ou pobres, equilibra todas as condições sociais.
A morte nos mostra a absoluta igualdade entre os homens,
nivelando‐os ao mesmo destino. (ELIAS, 2001, p.7)

Neste contexto, sobre o fim da vida inúmeras fantasias perpassam. Na idade
média, ricos e pobres tinham medo extremo da morte, pois o pecado difundido pela
Igreja, registrava a sua ou não entrada no reino dos céus. Assim, os indivíduos
rezavam e se arrependiam muito, pois tinham medo da punição depois da morte e
se angustiavam em relação ao espaço que ocuparia a sua alma.
O historiador Phillipe Ariès em suas pesquisas pelas iconografias medievais, irá
apontar, de acordo com as idéias da época, o que esperava pelas pessoas depois da
morte. Um exemplo segundo o autor, pode ser encontrado num cemitério famoso
do final da Idade Média, em Pisa. Uma figura retrata os terrores que aguardavam as
pessoas depois da morte. Em outras imagens são retratados os anjos conduzindo as
almas salvas para o paraíso, e os horríveis demônios que atormentavam os
condenados, fruto do pecado ao inferno. Com tais imagens aterrorizantes diante
dos olhos, uma morte pacífica não pode ter sido fácil (ARIÈS apud ELIAS, 2001,
p.23).
Diante do exposto, estas questões mitologizadas difundidas ao decorrer do
tempo, permeiam todas as sociedades. O que irá demonstrar o nível de
desenvolvimento das sociedades, ou seja, como cada nação reage em relação à
morte e a sua imagem.
Estas representações serão de acordo com o desenvolvimento de cada grupo,
idéias, ritos, tornam‐se um aspecto de socialização, fazendo com que a morte
estabeleça momentos em comum. Afirmamos esta questão quando Elias (2001,
p.12) escreve: “idéias e ritos unem as pessoas; no caso de serem divergentes,
separam grupos”.
Sem dúvida, as crenças nestes rituais, fazem com que a morte se torne um
alívio, uma esperança de vida eterna. Estas práticas apaixonadas, fantasias
coletivas, continuam a existir, mas num grau bem menor, do que em séculos
anteriores, pois as indivíduos que morriam de causa natural, ou mesmo a despeito
do número que morriam assassinadas ou acidentes, os velórios e enterros eram
cheios de cantarolas, rezas, e os sentimentos se misturavam, parecendo existir
certa alegria. Havia banquete onde se convidavam amigos e familiares para a
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despedida. Nestes preparativos havia ainda, a escolha do cemitério, a roupa, a
Igreja, em que amigos e inimigos iriam chorar dando‐lhe ao morto o último adeus.
Enfim, a morte era pública! As pessoas se despediam, na certeza que um dia se
reencontrariam. Este sentimento, em acreditar numa crença sobrenatural, em seus
ritos, para muitos, podia garantir uma vida eterna depois da vida passada aqui na
terra. Para outros, o controle de suas condutas, os cuidados pertinentes ao corpo e
sua segurança, é o que garante uma perspectiva de vida maior. Esta questão fica
clara quando Norbert Elias descreve:
Sem dúvida, nas sociedades avançadas os grupos não insistem
mais tão apaixonadamente em que apenas sua crença
sobrenatural e seus rituais podem garantir a seus membros uma
vida eterna depois da vida terrena. Na Idade Média, os indivíduos
com crenças minoritárias eram muitas vezes perseguidos a ferro e
fogo [...] Nos Estado ‐ nação mais desenvolvidos, a segurança das
pessoas, sua proteção contra os golpes mais brutais do destino
como a doença ou a morte repentina, é muito maior que
anteriormente, e talvez maior que em qualquer outro estágio do
desenvolvimento da humanidade (ELIAS, 2001, p.12‐13).

No estudo proposto, a contribuição está em evidenciar de que forma o
cemitério foi percebido no espaço de representação social da morte de crianças.
Evidenciamos diversos contextos, onde ritos, concepções religiosas, culturais
inferiram no sepultamento das crianças. Percebendo as atitudes dos indivíduos
diante da morte infantil. Para tal estudo, buscamos no acervo da igreja, os livros de
óbitos dos indivíduos livres, no caso as brancas e índias, bem como, o livro de
assentamentos das pessoas negras. Estes documentos datam de 1810 a 1880, em
que estão descritos os batizados e óbitos, das pessoas que pertenciam ao inicio da
povoação da cidade de Guarapuava.
Portanto, a partir desta documentação procuramos respostas para questões:
Teria as crianças um lugar juntamente com os adultos mortos?Qual seria este lugar,
depois da morte das crianças? O limbo ou céu seria o espaço que todas as crianças
devem ir?Inocentes ou pecadoras, qual o destino dessas crianças?
É pensando nestas questões que iremos entrar na história da morte de
crianças e suas representações por meio dos seus ritos de passagem.

1. A MORTE É UM PROBLEMA DOS VIVOS: OS MORTOS NÃO TÊM PROBLEMAS
Ao afirmar que, as atitudes que temos diante da morte e sua representação
em nossa sociedade, foram sendo construídas no decorrer dos tempos. Um
exemplo nítido está entre os cavaleiros de século XIII, um homem de 40 anos era
considerado um velho; nas sociedades industriais do século XXI, ele é considerado
quase jovem.
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Este aspecto demonstra claramente a previsibilidade da morte pelos
indivíduos, em que, a preocupação do controle das grandes epidemias, as melhorias
de condições de saúde, de moradia, educação, aliados ao controle de suas
condutas, fizeram com que as expectativas de vida nas sociedades, as levassem a
outros estágios de desenvolvimento, assim “a vida é mais longa, a morte é adiada”
(ELIAS, 2001, p.15).
Atualmente, o espetáculo da morte não é mais corriqueiro, ficou mais fácil
esquecer‐se dela diante das tribulações do cotidiano, a morte tornou‐se recalcada1,
ou seja, o planejamento da morte foi confiado e esquecido para o fundo social.
Esta questão fica evidenciada, quando verificamos o afastamento dos vivos
em relação aos moribundos. Pois, os vivos acham difícil identificar–se com os
moribundos, não possuindo uma auto‐imagem, como que só este último fosse
validado a morrer. O fato é, de que não nos percebemos como velhos e/ou
moribundos.
Consideramos desta forma, que a morte tem dois aspectos, o primeiro é
morrer por velhice ou doença, o segundo é seu aceleramento pela própria solidão, o
que causa muitas mortes por depressão ou abandono.
Abandono que muitos moribundos estão a margem, e acabam morrendo
sozinhos. Este fator está ligado em suas relações em vida, pois muitas vezes as
pessoas não refletem em seu futuro, ou seja, suas condutas em vida se tornarão
indicativos pelos outros de como deverá ser sua terminalidade, e tal será entendida.
Vejamos neste exemplo abaixo o autor em sua citação:
Assim sendo Chanceler de Henrique VIII, abraçou seu pai moribundo
no leito de morte e o beijou nos lábios um pai que ele reverenciou e
respeitou por toda a vida. Havia casos, no entanto, em que os
herdeiros em volta do leito de morte zombavam e escarneciam do
velho moribundo (MORE apud Norbert Elias, 2001, p.22).

O desprezo pelos mais velhos, seus impedimentos físicos, as doenças levam
aos mais novos, a um nível de repugnância e embaraço. Deixados sozinhos por
todas as pessoas a quem estão ligados. Os moribundos prescritos no limiar da
morte indicam que não sejam úteis a sociedade.
Por contraste, morrer sozinho ou ficar sozinho, isolado depende muito das
relações com que mantemos. Entretanto, esse sozinho aponta para sentimentos
inter‐relacionados, ou seja, não é possível partilhar o processo de morrer com
outras pessoas, como afirma Elias:
Pode se referir à expectativa de que não é possível compartilhar o
processo de morrer com ninguém. Pode expressar o sentimento de

1

O termo “recalcamento” é utilizado por Norbert Elias (2001), em sua obra a Solidão dos
Moribundos.
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que com nossa morte o pequeno mundo de nossa própria pessoa,
com suas memorais exclusivas e sentimentos e experiências só
conhecidos por nós mesmos, com seus próprios conhecimentos e
sonhos, desaparecerá para sempre. Pode referir‐se ao sentimento de
que, ao morrer, somos deixados sós por todas as pessoas a que nos
sentimos ligados ( ELIAS, 2001, p.70)

Esta intenção precoce dos indivíduos de isolar os velhos, os moribundos ao
destino da morte, perpassa pelo viés da fraqueza humana. Acreditamos que no
registro de sentimentos, o que reconforta os moribundos é a presença de outras
pessoas. Mas, isto depende de atitudes.
Sendo assim, em nossos comportamentos atuais, muitas vezes não temos
nenhum sentimento de identidade nos une indo àqueles que antecipadamente
julgamos que irão morrer, pois a imagem da nossa própria morte está intimamente
ligada à representação de nós mesmos.
Só quando formos capazes de maior distanciamento de nós mesmo,
de maior distanciamento de nós mesmos, de nosso estágio de
civilização, e nos tornarmos conscientes do caráter específico de
nosso próprio limiar de vergonha e repugnância, poderemos fazer
justiça às ações e obras de pessoas em outros estágios (ELIAS, 2001,
p.28).

Portanto, o morto hoje se depara com a completa solidão, porque os vivos,
temendo por si mesmo, são incapazes de lhes demonstrar afeto. Os corpos mortos
e as sepulturas perderam a significação para algumas pessoas.
O velório antes realizado na casa da família, onde o corpo era
exposto para todos que quisessem ver, e rodeado de
demonstrações de sentimentos. Atualmente deixou‐se conduzir por
um discreto carro funerário, para um local que cada vez mais se
diferencia dos antigos cemitérios. O costume do culto aos mortos,
dos epitáfios, vai perdendo gradativamente seu sentido (COE, 1991).

Esta percepção diante da morte e a própria maneira de morrer, perpassam
pelo mais diferentes sentimentos. Muitas atitudes são evidenciadas muitas vezes
pela repugnância, embaraço e nojo. Esta distância emocional entre as pessoas
tornou‐se maior em nossa sociedade, embora à necessidade ao outro e de seu afeto
permaneça intensa e urgente.
Nunca antes na história da humanidade foram os moribundos
afastados de maneira tão asséptica para os bastidores da vida social:
nunca antes os cadáveres humanos foram enviados de maneira tão
inodora e com tal perfeição técnica do leito morte à sepultura
(ELIAS, 2001, p.31).
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Neste sentido, ao deparar com o pudor para enfrentar a morte, os indivíduos
que participam do cortejo fúnebre, conseguem controlar seus anseios, suas paixões
diante daquele que morreu.
Nos sentimentos atuais, a morte tornou‐se vergonhosa, dependendo da
maneira como a pessoa morre, muitos nem querem ir ao velório. Damos o exemplo
de indivíduo que morreu devido a Aids, este, muitas vezes é discriminado pelas suas
condutas enquanto esteve vivo, e aos que participam desde momento da
despedida, podem ser apontados como aliados nestas condutas. Asseguramos esta
questão
quando
Elias
(2001,
p.67)
aponta:
“Nessas
sociedades,
compreensivelmente, tendências a sentimentos de solidão e isolamento muitas
vezes fazem parte da estrutura da personalidade dos próprios moribundos. Sempre
há, é claro, diferenças relacionados à classe, sexo, e geração”.
Sem dúvida participar destes momentos, tornou‐se, para muitos uma tarefa
constrangedora, pois devemos encontrar a palavra, os gestos certos, enfim,
atitudes controladas e auto – controladas, atualmente fazem parte desses ritos.
Sobre esta questão Norbert Elias aponta:
A preocupação de evitar rituais e frases socialmente prescritos
aumenta as demandas sobre a capacidade de invenção e expressão
individual. Essa tarefa, porém, está muitas vezes fora do alcance das
pessoas no estágio corrente da civilização. A maneira como as
pessoas vivem em conjunto, que é fundamental neste estágio, exige
e produz um grau relativamente alto de reserva na expressão de
afetos fortes e espontâneos (ELIAS, 2001, p.35).

A perda das pessoas a despeito dos avanços da medicina, esta não progrediu o
suficiente para assegurar uma morte sem dor. Avançou para permitir um fim muitas
vezes sem muita agonia.
Assim sendo, a humanidade, ainda tem a esperança que um dia a medicina
descubra uma forma de vivermos mais e mais.
Portanto, vimos como o ser humano reage à morte e ao morrer. Examinando
nossa sociedade, perguntamo‐nos logo, sobre o que acontece com os homens
numa sociedade propensa a ignorar ou a evitar a morte e como estes processos
acontecem. Para entender estes processos, investigamos a história que permeia a
morte, seus ritos e suas fantasias. Neste imaginário humano onde perpassa medo,
lugares e encontros, também esta inscrito os rituais de passagem com relação à
morte criança. Estas representações foram feitas pelo olhar dos viajantes que pelo
Brasil estiveram.
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2. A INFÂNCIA E SUAS ASAS ANGELICAIS: A REPRESENTAÇÃO DA MORTE DE
CRIANÇAS
A infância atualmente ocupa um lugar central em nossas relações: um
“mundo” adulto se organiza em função de um “mundo” infantil, com
especificidades e preocupações que lhe são próprias. Entretanto, a história nos dá
elementos para afirmar que nem sempre foram essas as relações entre adultos e
crianças.
Uma dessas concepções é do pesquisador francês Philippe Ariès, em sua obra
História Social da Criança e da Família, publicada em 1960. Em seus escritos Ariès, vai
apontar que o conceito ou a idéia que se tem da infância foi sendo historicamente
construído e que a criança, por muito tempo, não foi vista como um ser em
desenvolvimento, com características e necessidades próprias e sim como um
adulto em miniatura.
Ariès, considerado o precursor da história da infância, pois foi através de seus
estudos com variadas fontes, como a iconografia religiosa e leiga, diários de família,
dossiês familiares, cartas, registros de batismo e inscrições em túmulos, que surgem
os primeiros trabalhos na área de história, apontando para o lugar e a
representação da criança na sociedade dos séculos XII ao XVII.
Nesse sentido, a história da infância surge como possibilidade para muitas
reflexões sobre a forma como entendemos e nos relacionamos atualmente com a
criança. Segundo Rita Rocha (2001) vai escrever que:
A discussão sobre a importância e o surgimento da infância está
presente em pesquisas no campo da História, Sociologia, Filosofia,
Psicologia, Biologia, Antropologia, Arqueologia, entre outras,
sendo possível o entrelaçamento de diferentes olhares e autores
(...) que vêm contribuindo para enriquecer o conhecimento sobre
a questão. Justifica‐se, portanto, considerar a história da infância,
como essencial para todos nós que trabalhamos com crianças em
diversas áreas do conhecimento (ROCHA, 2002, p.53).
Estes múltiplos olhares apontam que no decorrer dos tempos, a presença da
criança na organização social passou por transformações que deram origem a
diferentes concepções sobre a infância, as quais, por sua vez, estiveram
profundamente marcadas pela forma como, nestes processos, os adultos
perceberam e trataram as crianças.
Sentimento de infância não existia o que não quer dizer que as
crianças fossem negligenciadas, abandonadas e desprezadas. O
sentimento da infância não significa o mesmo que afeição pelas
crianças: corresponde á consciência da particularidade infantil, essa
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto,
mesmo jovem. Essa condição não existia (ARIÉS, 1981, p.156).
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Ainda nos ensina Philippe Ariès, o século XVII é marcado por ser o momento
em que a criança passa a ser percebida como definitivamente distinta dos adultos. A
criança começou a fazer parte da família, sendo reconhecida socialmente.
A família começou então a organizar em torno da criança e a lhe dar
tal importância, que a criança saiu de seu antigo anonimato, que se
tornou impossível perdê‐la ou substituí‐la sem uma enorme dor, que
ela não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, e que se tornou
necessário limitar seu número para melhor cuidar dela (ARIÉS, 1981,
p.12).

Neste sentido, as crianças deixaram de ser enterradas em qualquer lugar
“como hoje se enterra uma animal doméstico, um gato, o um cachorro! A criança
era tão insignificante, tão mal entrada na vida, que não se temia que após a morte
ela voltasse par importunar os vivos” (ARIÈS, 1986, p.57).
Especificadamente no Brasil, no século XIX, a morte das crianças tornou‐se um
dos problemas que mais inquietavam os higienistas do segundo império. Na sessão
da Academia de Medicina de 18 de junho de 1846, segundo Freyre levaram‐se várias
hipóteses.
Os manuais de medicina do século XVIII apontavam: o abuso de
comidas fortes, o vestuário impróprio, o aleitamento mercenário
com amas de leite atingidas por sífilis, boubas e escrófulas, a falta de
tratamento médico quando das moléstias, os vermes, a “umidade
das casas” o mau tratamento do cordão umbilical, entre outras que
estão presentes até hoje. (FREYRE, 1999, p.92).

Mas havia aqueles que se salvavam. Neste contexto, era costume colocar as
crianças, frente à imagem da Virgem Maria, levados em aos oratórios das igrejas. As
crianças estavam presentes a procissões ou recebendo bênçãos em dias de festas
religiosas. Em alguns casos, os pequeninos recuperavam a saúde, sendo este
“milagre” difundido entre as demais pessoas, como relata Freyre.
reproduziam um universo mental e cultural de pietismo religioso. Ex‐
votos pintados sobre madeira, em que se reproduzem cenas da vida
cotidiana de crianças atingidas por acidentes, doenças ou qualquer
forma de perigo, na época era comum a mordedura de cobra ou de
cão raivoso. (FREYRE apud PRIORE, 1999, p.92)

Os relatos de histórias envolvendo a saúde dos pequenos e as crenças na
proteção divina são alguns aspectos da religiosidade envolvendo a infância. Os
quais foram difundidos entre as pessoas e pelos viajantes estrangeiros em visita ao
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Brasil. Muitos viajantes ficavam surpresos, com os diferentes tipos de morte que
presenciavam em suas viagens, principalmente o das crianças.
Embora tivesse um número expressivo de viajantes estrangeiros no Brasil,
Vailati (2002) afirma que nenhum historiador tenha feito uma descrição completa
com todos os eventos que se seguiam à morte de uma criança. Segundo Maria
Grahan2, (2002) explica, de modo geral:
Estes relatos se concentram em dois momentos particulares do
cerimonial fúnebre de criança: um deles, que diz respeito à forma
como se apresentava o cadáver à visitação, nos informando sobre
como o corpo era preparado e sobre o aparato material que o
acompanhava; o outro é a procissão fúnebre, sendo que vez por
outra fazem descrições sobre os lugares e formas de enterramento e
alguns cuidados pós‐sepultamento (GRAHAN apud VAILATTI, 2002,
p.371).

Nos funerais infantis, a despeito do que viam e acreditaram esses estrangeiros,
havia bastante lugar para demonstrar afeto e consideração para com a criança
morta. Tais atitudes expressas nestes momentos de perda indicam a preocupação
que as mães tinham com seus filhos.
Segundo ainda Vailatti (2002) em seus estudos escreve: “Pagãos eram
enterrados nas biqueiras das casas ou nas encruzilhadas, de onde, acreditavam‐se,
rogavam batismo. Os cortejos fúnebres de anjinhos, iluminados por velas e
congregando filas de pessoas atraíam, sobretudo, a atenção dos viajantes”. Sobre
esta questão apontamos o que Debret, viajante francês de passagem pelo Brasil em
1817, registrou:
Grupos de círios acesos, colocados em profusão, fazem brilhar as
flores e vidrilhos entre os quais não se distingue o pequeno embrião
fantasiado de anjo e deitado num pequeno leito de tafetá branco,
rosa ou azul‐céu, guarnecido com debruns de prata. O rosto
descoberto é pintado das mais vivas cores e o penteado consiste
numa peruca loura, bem empoada, coroada por uma enorme
auréola feita de plaque de ouro e prata (DEBRET apud DEL PRIORE,
1999, p.92).

Outra apreensão deste período, era sobre bebês mortos, que era comum
encontrarem nas Rodas dos Expostos3, havia uma preocupação das pessoas, de
2

Maria Grahan, escritora Inglesa muito conhecida entre os viajantes estrangeiros que estiveram no
Brasil no século XVIX. Educadora Inglesa. No Rio de Janeiro foi governanta da princesa D. Maria da
Glória, (PRIORE, 1999, p.186).
3
Em 1738 seguindo uma antiga tradição portuguesa é fundado, na Santa Casa de Misericórdia do Rio
de Janeiro a Roda dos Expostos. A roda era um dispositivo cilíndrico em duas partes, dando
respectivamente uma para via e outra para o interior da Santa Casa. Era assistida por uma ama‐
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onde seriam depositadas estas crianças deixadas ali. Estas práticas estavam
entrelaçadas à relação, não só da existência de uma preocupação com o que seria
não feito desses "inocentes”, mas como também sobre a extensão dos costumes,
os quais atingiam, até aqueles indivíduos de carências materiais, os quais também
não deixam de possuir esta demonstração de tal inquietação pelas suas crianças
mortas.
Os viajantes relatam que ao mesmo tempo em que era triste pelo fato
“morte” da criança, esta seria uma cerimônia belíssima, pois afinal era a despedida
da família de seu filho. Estes ficaram surpresos, pois no Brasil as crianças, e seu
enterro eram diferentes de outros lugares, como na Inglaterra.
Portanto, não é surpreendente que entre os mais bem situados
financeiramente ‐ ou que assim quisessem ser tomados, por ‐ esse
desvelo tivesse se traduzido em grande pompa. De fato, a outra
característica desses enterros de "anjo" que marcava a experiência
desses estrangeiros era o investimento exagerado. Tal era o
dispêndio (material e simbólico) invertido nessas cerimônias, que
não poucas vezes chocavam aqueles que estiveram de passagem
por aqui no correr do século dezenove. "Procissão triunfal", é como
define Kidder sobre um dos funerais que assiste,(KIDDER apud
VAILATTI, 2002, p.370).

O enterro de crianças mais abastadas era oponente, para as menos
favorecidas, eram enterradas em qualquer lugar sem direito de um enterro digno.
”Muitas crianças, às vezes são levadas para crematório, sem direito a despedida, ao
menos um lugar para visita posterior, podendo levar flores e velas” (VAILATI, 2002,
p.03).
A fé do período era muito importante, muitos indivíduos achavam que se a
criança fosse enterrada com roupas que simbolizavam o seu nome e/ou do seu
santo protetor, se salvariam, e as demais que eram vestidas normalmente não
alcançariam a glória eterna.
Sobre o "anjinho", no caso, as crianças, os viajantes estrangeiros se mostraram
surpresos pela dedicação dos adultos com relação aos pequenos defuntos, pela
forma como eram arrumados e expostos.
O erro desses viajantes, segundo Vailati (2002), é que “não foram obtusos por
completo ao conceber como tais os funerais infantis. O erro está em considerar as
manifestações constituintes dos enterros dos "inocentes" como derivadas de um
certo desprezo pela criança que tornaria possível a comemoração de seu
falecimento”.
Neste sentido, entendemos que o viajante toma como verdade o que vê
segundo suas próprias concepções, e tira conclusões que no Brasil havia muito
rodeira que dia e noite, vigiava, vigiava a entrega dos expostos, tendo como obrigação dar “logo
parte ao Magistrado da Terra ou administrador a Roda, da sua entrada” (PRIORE, 1996, p.66).
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desperdícios de dinheiro, não havendo necessidade de um enterro exagerado com
muitos gastos em enterros principalmente os de origem protestante, fator que os
impedia de ter uma compreensão desses ritos funerários no Brasil.
A despeito dessas concepções, outro aspecto observado desses ritos, era a
forma com as crianças eram vestidas, pois estas deveriam ser enterradas com
roupas brancas e, sendo a representação de anjos.
"Prazerosamente", "ricamente" são os termos por meio dos quais
homens como John Lucccock, já no começo do período estudado, e
mais tarde Daniel Kidder, lançam mão para descrever a maneira pela
qual eram preparadas as crianças. Nesse fato se encontra, dentro do
conjunto das práticas fúnebres, a primeira manifestação de que às
crianças mortas não se votava qualquer tipo de menosprezo.
Diferentemente do que hoje isso nos possa parecer, essa dimensão
do gestual funerário está bem longe de ter uma importância
secundária, restrita ao plano estético, conforme parece ter sido
interpretada por esses estrangeiros. Tendo origem em tempos nos
quais à crença na separação entre corpo e alma após a morte não
era algo bem definido, a idéia de que a forma como se era enterrado
e também como se entraria no além resistiu por muito tempo aqui
(VAILATI, 2002, p.05).

Nestas despedidas, havia cantos, muitas flores, velas e até poesias. Em
meados da década de 1840, Thomas Ewbank, segundo Vailati (2002) enfatizava
muito esse aspecto do cerimonial fúnebre no Brasil. No caso das crianças, nos
informa que em alguns casos as crianças eram vestidas como santos:
As crianças com menos de 10 e 11 anos são vestidas de frades, freiras,
santos e anjos. Quando se veste de São João o cadáver de um
menino, coloca‐se uma pena em uma das mãos e um livro na outra.
Quando é enterrado como São José, um bordão coroado de flores
toma o lugar da pena, pois José tinha um cajado que florescia com o
de Araão. A criança que tem o mesmo nome que São Francisco ou
Santo Antônio usa geralmente como mortalha um hábito de monge e
capuz. Para os maiores, São Miguel Arcanjo é o modelo. Veste‐se
então o pequeno cadáver com uma túnica, uma saia curta presa por
um cinto, um capacete dourado (de papelão dourado) e apertadas
botas vermelhas, com a mão direita apoiada sobre o punho de uma
espada. As meninas representam "madonas" e outras figuras
populares (EWBANK apud VAILATI, 2002, p.08).

A preferência pelas vestes de santos, era de costume ser utilizado como a
última roupa. Isso estava de acordo com a crença religiosa da qual o falecido, fazia
parte, “vestido desse modo, seria favorecido pela intervenção do santo ‐ que o
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receberia e o guiaria em direção ao Céu ‐ de cujo hábito escolhera por mortalha”
(VAILATI, 2002). Também afirmamos nesta questão quando Ewbank escreve:
Assim, seu protetor em vida não lhe faltaria na morte. Desta forma,
era natural que se escolhessem Santos de sua predileção ou
patronos de sua irmandade. Isso nos permite acreditar que,
cobrindo a criança com as roupas deste ou daquele santo, os pais
garantiam que seu rebento não ficaria desamparado no outro
mundo, estando guardado sob os cuidados dessas entidades. Como
certamente não o fora enquanto era viva, não era indiferente aos
pais o que poderia acontecer à criança quando morta (Ewbank apud
VAILATI, 2002, p.09).

Outro registro feito pelos viajantes em seus relatos é o cortejo fúnebre. É a
ocasião em que o corpo deixa o local onde era visitado, geralmente a residência e se
dirige à igreja, na qual, até a metade do século XIX, eram enterrados. Não eram para
todas as crianças e sim os filhos das classes mais abastadas. De todas as etapas que
compunham o cerimonial fúnebre infantil, segundo Vailati (2002) esta foi a que mais
chamou a atenção dos viajantes, resultando na maior parte dos registros que eles
fizeram deste assunto.
A procissão fúnebre era o ponto alto da participação das pessoas que
compunham os rituais de morte, ocasião em que o caráter público dos funerais se
manifestava com mais amplitude, pois a cidade toda era chamada a participar deles.
Assim, toda vez que morria alguém fazia parte do ritual da cidade, todos
participarem de seu enterro, não importando quem morreu. O enterro era feito de
forma de procissão, onde todos cantavam e despediam de seu ente querido. Não
sendo diferente ao enterro das crianças.
A morte infantil, com a permissividade ritual que a caracterizava, não
deixou de potencializar em alto grau essa característica. Por esse
motivo, esse conjunto constituído pela procissão e transporte do
seu corpo revela a forte tendência que a morte da criança tinha
(VAILATI, 2002).

Assim sendo, como os demais enterros, ele era realizado a pé. Segundo (EBEL
apud VAILATI, 2002, p.379) que escreve nas primeiras décadas do século, as
procissões fúnebres de criança, tal como as demais nesse período, eram formadas
por fileiras de homens que seguiam andando.
No que refere ‐ se ao sepultamento das crianças, os estudos de Reis (1991)
indicam que elas eram enterradas nas dependências das igrejas, tal como acontecia
aos adultos. Onde, também existiu entre essas salas, algumas reservadas a
sepultamentos das crianças, ou seja, a sala dos carneiros. Segundo Debret (apud
VAILATI, 2002), fala de catacumbas com salas que contavam com compartimentos
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menores e reservados para o enterro de crianças, ou seja, lugar específico, o
“campo santo”, o cemitério como representação social da infância.

2.1 Os Anjos Preparados para pouso: As Crianças e sua Última Morada
Os relatos dos viajantes nos mostraram que muitas crianças morriam no
mesmo dia do seu nascimento. Neste, tempo a falta de cuidados, higiene, a pobreza
era muita, as mães às vezes não podiam cuidar de seus filhos pela condição
financeira em que viviam. E, as inúmeras epidemias que dizimavam muitas vidas em
diversas nações, sendo, as crianças as maiores vitimas. Sendo assim, a morte de
crianças era bastante freqüente e poucas eram as famílias que não tinham perdido
um parente em tenra idade.
Não sendo diferente, esta perda na cidade de Guarapuava.
Descoberta em 1770 pelos portugueses e fundada em 1810, o nome da cidade é
de origem Tupi‐ Guara (lobo), Puava (bravo). O Município tem como data
comemorativa de aniversário o dia de 9 de dezembro, 1819, devido ao início da
colonização entre o Rio Coitinho e o Rio Jordão na freguesia de Nossa Senhora de
Belém, com a demarcação da povoação e da Igreja. “Este local foi escolhido para
início da colonização, porque naquela época se tinha uma referência aproveitar os
campos, com horizontes amplos, que através desta característica natural, oferecia
facilidade de defesa contra os índios” (TEIXEIRA, 1997, p.02).
As primeiras famílias de Guarapuava foram formadas e influenciadas, em
grande parte, por tropeiros oriundos de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul
que usavam a cidade como rota e chegaram na região já nos primórdios de sua
colonização. Eram na sua maioria descendentes de poloneses, italianos,ucranianos e
alemães.
Em 1821 a população era de “2.520 habitantes, dos quais 1.349 eram homens e
1.171 mulheres (CASAGRANDE apud TEIXEIRA,1997, p.1). Sua matriz ainda não estava
concluída, estando as suas obras sob a direção de Antonio de Sá Camargo que até
em 1857 esteve a frente da construção.
A história de Guarapuava e de seu desenvolvimento deve‐se a muitas pessoas.
Pessoas, que estão na memória dos paranaenses, como referência de um modelo
na construção da identidade. Entre elas, citamos o Visconde de Guarapuava, que se
tornou um homem de prestígio na Província do Paraná e no Império brasileiro.
Coronel Antonio de Sá Camargo – Visconde de Guarapuava nasceu em 1807 e
faleceu em1896. Durante este tempo suas obras foram inúmeras, sendo:
organização política, construção de escolas, praça, igrejas e os cemitérios.
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2.2 Os Primórdios das Capelas e Cemitérios em Guarapuava
Sabe‐se que a elevação das cidades deu ‐ se, muitas vezes em torno de praças,
escolas e da construção de igreja. Márcia Tembil afirma esta questão:
Cuidava‐se da largura das ruas (100 palmos, pelo menos 22 metros)
da esthetica da povoação que seria erigida de acordo com uma
planta que levantou e offereceu o reverendo vigário Francisco das
Chagas Lima. Assim, no centro devia reservar‐se uma área quadrada,
de 90 braças de lado, destinado ao largo fronteiro da igreja, atrás da
qual se construiria a casa para o vigário e o condjutor. Para os lados
ficariam as habitações dos empregados e na parte mais baixa
desceriam três ruas na largura de oitenta braças caveiras
(TEMBIL,2007,p.66).

Guarapuava neste tempo, sempre esteve no centro de disputas territoriais,
entre espanhóis e portugueses, bem como, de índios bravos que viviam nestas
terras. Sendo necessários inúmeras expedições para dominar este espaço. Uma
delas trouxe o padre Francisco de Chagas Lima. Este com o objetivo de catequizar o
povo “incivilizado”. Sendo assim, a presença de padres nestas expedições, trouxe a
população de Atalaia, mudanças nas relações sociais.
Começando pela edificação da capela, a qual levou alguns anos para sua
construção, sendo a atual Igreja, que ficou pronta em 1873. Citamos que entre as
pessoas que mais auxiliaram na construção foi o Visconde de Guarapuava, ou seja,
Antonio de Sá Camargo que concorreu com muito mais de 10:000000 (dez contos
de reis). “Mais de seis anos se empregaram na edificação do prédio onde se
funcionava a Câmara e também servia de Cadeia. As obras foram entregues a 19 de
novembro de 1887” (TEIXEIRA, 1997, p. 21).
Ao Reverendo Padre Antonio Braga de Araújo, era concedida em 05 de
dezembro de 1849, para benzer a Capela que serve de Igreja Matriz.
Assim o fez na forma do Ritual Romano, em dois de maio de 1850.
O Vigário Geral Forense da Província era informado em oito de
novembro de 1882 pelo Cônego Braga “Nesta Paróquia existe uma
ermida dedicada a São Sebastião, a oeste da cidade, outra, a de N.S.
das Brotas, também a oeste, distante duas léguas; outra a de N.S. Da
Conceição Aparecida, no paço do Rio Reserva (Santuário da Reserva)
a 14 léguas de distância; ermida do Senhor Bom Jesus, nesta cidade.
Há ainda Irmandade de N.S. da Conceição, achando‐se em 12 de
setembro de 1872 em construção uma capela sendo tesoureiro da
mesma o cidadão Zacarias Caetano Coelho do Amaral. Não se pode
qualificar nenhuma delas de Igrejas, por não terem sido bentas”
(TEIXEIRA, 1997, p.22).
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A destarte, como a construção de capelas foi necessária para a confissão
religiosa, a dos cemitérios também traziam certa urgência. Destacamos que a
construção do cemitério em Guarapuava também chega com o aumento do
movimento higienista
Como apontado anteriormente, o sepultamento nas igrejas, foi proibido e por
este motivo houve necessidade de criar o espaço dos cemitérios, mas como era
grande a demanda assim se criaram vários deles. Com isso houve necessidade de
levantar novos fundos para a criação dos mesmos, tendo que se valorizar o trabalho
dos zeladores que ali se encontravam fazendo sua manutenção e enterrando os
defuntos.
Segundo Teixeira, em 1997 tratava‐se de construir novo cemitério, “pois o que
existia no fim da Rua Bela, em frente à Lagoa, era "pequeno" e "mal colocado"
escolheu‐se o lugar onde hoje se acha assentado”. Ainda “Teixeira (1997) discute
que existiam oito cemitérios, sendo o mais antigo o da Serra da Esperança, que foi
bento pelo vigário Francisco das Chagas Lima”,
Seguindo ‐ se o da povoação de Atalaia bento pelo mesmo Vigário,
não se sabendo ao certo a colocação dos mesmos, o desta cidade, a
leste construído de pedra, pequeno e inconveniente para a
salubridade pública foi abandonado por muitos anos bento também
pelo Padre Chagas (TEIXEIRA, 1997, p.22).

Outro cemitério de pedra foi construído ao sul da cidade, que foi bento pelo
Cônego Braga em 26 de julho de 1856 sendo:
O da Reserva, construído de pedra, bento pelo mesmo Cônego
Braga em cinco de outubro de 1867; o de Candói, construído de
pedra em 17 de dezembro de 1875, bento pelo mesmo Cônego, o do
bairro do pinhão, edificado também de pedra, bento pelo mesmo
Cônego em 9 de junho de 1877, o de Entre Rios, também construído
de pedra, bento pelo Cônego em três de julho de 1878; o cemitério
do bairro denominado Tunas, bento em 1º de março de1875,
celebrando‐se em seu seio Missa Solene. O cemitério do bairro São
Domingos, foi bento em quatro de outubro de 1885. (TEIXEIRA, 1997,
p.22).

A partir da criação desses cemitérios, houve a proposta da Câmara Municipal, e
por Decreto n.88, de 14‐4‐1862, ficava determinado que, nos cemitérios não se
abriria sepultura alguma já ocupada, sem que houvessem decorrido dois anos, e
que, nenhuma sepultura teria menos de 7 palmos de profundidade, sendo os
contraventores aplicada a multa de 10$000. (TEIXEIRA, 1997, p.22).
Aos 30 de setembro de 1863, era concedido ao Cônego Antonio Braga de
Araújo de benzer o novo cemitério construído de pedra nesta vila, assim o fazendo
em 19 de novembro de 1864. Com inúmeros cemitérios sendo construídos na vila,
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bem como na região próxima, foi necessário criar um cargo para cuidar deste
espaço “em 20 de julho de 1892 era criado o cargo de ZELADOR DO CEMITÉRIO,
com o ordenado anual de 180$000, e em 1º de março de 1899, João Spitz, prestava a
promessa de Zelador dos Capões e do Cemitério Municipal” (TEIXEIRA, 1997, p.23).
Dois fatos chamam a atenção deste período, destacamos que ao falecer,
Felicidade Maria da Trindade, de uma doença contagiosa, fora sepultada ao lado do
cemitério, defronte a cruz do mesmo, em 20‐11‐1864. Fato que ocorreu também com
Florentino Fernandes França, em 13‐4‐1850, de moléstia contagiosa –
morfético(lepra).
E em agosto de 1869, os moradores presenciaram a única pena de
morte ali executada: a porta do cemitério foi enforcado o preto
Constante que matara o seu amo, o fazendeiro Francisco Mendes de
Araújo. (TEIXEIRA, 1997, p.01)

No excerto acima, indica que em seqüência dos fatos ocorridos, foi proibido o
sepultamento de pessoas ao redor dos cemitérios, e ao mesmo poderia trazer sérias
complicações, entre elas algumas doenças. Neste sentido, foi deslocado um espaço
próprio para a construção de cemitério. Poderia ter morrido de uma doença
contagiosa e assim ficaria vestígio da doença ao redor dos cemitérios que
prejudicaria toda a população, aumentando assim o número de doentes.
Guarapuava se confirma nas mudanças ocorridas no período, quando a cidade
procura excluir o cemitério de seu campo visual, ao transferi‐lo do pátio da igreja
matriz para a periferia. A despeito de como foi utilizado anteriormente, o Cemitério
Municipal, este ocupa, um lugar de memória, pois nele está sepultada a maior parte
da elite da cidade; bem como, suas edificações capelas representam a história de
pessoas.
Vejamos nesta passagem de seu livro em que a historiadora Márcia Tembil,
retrata a importância do cemitério como preservação cultural e de identidade da
população.
Embora nos pareça chocante e difícil de ser assimilado, os cemitérios
representam hoje uma fonte inesgotável de pesquisa, pois entre
outras coisas preserva de maneira original a história da mentalidade
de uma população. O Cemitério Municipal de Guarapuava, além do
muro que foi feito no tempo da escravatura, guarda o túmulo dos
leprosos que antes eram enterrados para fora do cemitério, os
túmulos, capelas e mausoléus que preservam a arquitetura de várias
épocas e túmulos que guardam os restos mortais de pessoas que
fizeram a história de Guarapuava. E em nosso cemitério
encontramos túmulos com esculturas em cimento das mais difíceis e
laboriosas de serem feitas e que valem ser preservadas pelo valor
artesanal que possuem e porque hoje já não se encontram artesãos
habilidosos e com condições de executarem tais obras. Em algumas
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capelas as pinturas de parede com desenhos retratam também um
trabalho artesanal cada vez menos usado (TEMBIL, 1997, p.162).

Este espaço como valorização da memória, indica também a presença de
inúmeras crianças ditas “inocentes” e “menores”, que foram sepultadas, sendo
inseridas neste campo santo.

2.3 O Espaço Santo e suas Crianças Inocentes
Como citado anteriormente, as capelas e os cemitérios, caminharam juntos no
intuito de representar um espaço ideal de sepultamento para inúmeras pessoas,
entre elas, as crianças.
Guarapuava situa‐se também nestes aspectos, pois a pesquisa trilhou em
busca da inserção social infantil no cemitério, representada pelos adultos nestes
espaços.
Esta memória da morte infantil está inscrita nos livros de registros de Óbitos
de Pessoas Livres e Assentos de Batizados de Escravos. Estes livros foram abertos
por Pe.Chagas, (1822 a 1880) logo após sua chegada na vila. Salientamos que estes
se encontram na catedral da cidade e abre possibilidade de inúmeras pesquisas na
área da História, Antropologia, Sociologia entre outras.
A partir desses dois livros, retiramos alguns nomes de crianças, sua origem,
idade e data de sepultamento, no início da Povoação de Atalaia Guarapuava. Neste
tempo a pastoral católica era responsável pelas práticas religiosas servido na
pequena infância. Assim, organizamos em um quadro para melhor visualização,
alguns desses registros.

2.3.1 Assentos de óbitos de pessoas livres: 01/10/1810 a 11/12/1880
NOME

RAÇA

IDADE

FILIAÇÃO

José

Branca

Um dia

Rita Yevê

India

12 anos

Tenente Coronel Diogo Pinto de
Azevedo Portugal
Rita Ferreira de Oliveira Bueno
Yopó e Cohim Bansse

José Nongnin
Theodozio
Langrainbane
Bernardo

Índio
Índio

1 ano
10 anos

Nhecaxó e Cofe já falecida
Degná e de sua mulher Depran

Índio

4 anos

Mienaí e Lafi

Rita

Branca

3 a 4 dias

Tenente Manoel Soares do Valle
Thereza Maria Jesus

LOCAL
SEPULTAMENTO
ANO
Capela 20/08/1812

Túmulo levantado
pelos índios 14/09/1812
Capela 21/10/1812
Túmulo levantado
pelos índios 20/11/1812
Túmulo levantado
pelos índios 19/11/1812
Capela
20/12/1812
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Antonio

Branco

13 anos

Manoel

Branca

29 dias

João

Índio

Luis

Índio

Morreu no
mesmo dia
Doze meses

Fermino

Branco

2 anos

Manoel Pires Milfeu
Suzana Maria da Crus
Geronimo José de Caldas
Anna de Quadros
Pai incógnito ‐ mãe Francisca José
(viúva)
Pai‐ João Uexong
Mãe Fabianna Gaxá
Antonio de Sá Camargo e Zeferina

Cemitério
09/02/1811
Capela
06/06/1815
Cemitério
05/03/1827
Cemitério
26/04/1827
Cemitério
26/01/1867

A partir desses dados elencados, de modo geral, estes nos deram indicação
que não havia separação entre crianças brancas ditas “inocentes” e crianças índias,
as mesmas eram enterradas em capelas, e só após os dois anos de idade as crianças
eram enterradas em cemitérios.
Isto se comprova quando verificamos o registro da menina Ritta (branca), que
foi enterrada na capela. Vejamos nesta passagem do Pe. Chagas em que escreve:
Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de mil oitocentos e doze,
nesta povoação de Atalaya nos campos de Guarapuava, falleceu de
vida presente, no mesmo dia em que se batizou, Ritta inocente,
nascida de três ou quatro dias, filha legítima do Tenente Manoel
Soarez do Valle e de sua mulher Thereza Maria de Jesus. Foi por mim
recomendada e seu corpo sepultado na capela nesta povoação. Do
que consta faço este advento. O Vigário Francisco das Chagas Lima
(Pe.CHAGAS, 1812).

Entendemos este fato, do seu sepultamento dentro da capela, porque no
período, ainda se acreditava na concepção da inocência da criança, um ser puro,
sem mal algum, “um anjo”.
Outro apontamento é com relação ao ato de batizar. O excerto acima, indica
que a criança faleceu no mesmo dia em que foi batizada. Fato difundido pela Igreja
Católica, em que as pessoas acreditavam, sendo, as crianças logo ao nascer deveria
receber o sacramento do batismo, assim, a mesma iria ao céu, pois não possuía
pecados e ficaria livre do purgatório. “Havia os que morriam e” tornados
“anjinhos”, honravam a Deus, no céu e havia aqueles que partiam direto para “o
limbo”: Segundo um catequista, “uma caverna escura por cima do purgatório em
que estão os mínimos que faleceram sem batismo” (DEL PRIORE, 1999, p.92).
Dentre tantos sepultamentos, apontamos também, a do menino Fermino,
filho de Antonio de Sá e Camargo que foi enterrado no cemitério, pois já tinha dois
anos de idade. Atentamos a descrição do Padre:
Fermino inocente, aos vinte e seis dias do mês de janeiro de mil
oitocentos e sessenta e sete, digo aos vinte e seis de janeiro do ano
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de mil oitocentos e quarenta e um, nesta vila de Guarapuava faleceu
da vida presente, queimando‐se em água quente, Fermino, inocente,
de dois anos de idade, filho de Antonio de Sá Camargo e sua mãe
Zeferina Marcondes de Sá. O seu corpo foi sepultado no cemitério
desta mesma vila. E para constar faço esse assento. O Cônego
Vigário Antonio Braga Araújo (Pe. BRAGA, 1967).

A morte de Fermino inocente foi vista como negligência por parte da mãe por
várias autoridades, como padres e pelo seus próprios familiares, entre eles, seu
esposo que após a morte de seu filho separa‐se de Zeferina sua mulher.
Destacamos que o registro deste óbito leva as inúmeras hipóteses sobre sua
morte:
Outro documento em que se localizaram indícios sobre o menino foi
a lista nominativa de 1840, dos moradores de Vila de Guarapuava,
onde consta que o fazendeiro Antonio de Sá e Camargo morava no
4º quarteirão, casado com Zeferina de dezessete anos, e um filho de
nome Firmino de um ano de idade e mais nove escravas.As
informações deixadas pelo Cônego Braga, ao registrar o óbito de
Fermino, de que a criança tinha “dois anos de idade mais ou menos”,
deixaram equivocada a narrativa construída a respeito da tragédia,
de que Zeferina teria colocado seu filho na bacia com água quente.
“Isso nós seria aceitável para um recém ‐ nascido, não para uma
criança com quase três anos de idade que, com certeza, já andava e
falava. Outra constatação foi a de que a criança teria “queimado‐se
em água quente”, com isso, pode‐se entender que o acidente teria
sido provocado pela própria criança e não pela sua mãe”, (POLLAK
apud CASA GRANDE,1989, p.7).

Em pesquisa, observamos que no registro, foi assentado no livro de óbito.
Observamos que a página deixada em branco foi à página 8 até o ano de 1867,
quando o padre teve à autorização da igreja para realizar o registro que se encontra
escrita na posição lateral, ocupando toda a página (BRAGA,1867, livro nº. 1B, p.8).
O fato chama atenção devido à causa da morte da criança que seria a
descrição da “causa mortis” a vergonha do registro da “causa mortis”, na qual
ficaria evidenciada a negligência de Zeferina em relação aos cuidados com seu filho.
“Tal circunstância revelou a importância ou o significado do drama não apenas para
o indivíduo Antonio de Sá e Camargo e sua esposa como também para a
comunidade, as relações sociais e o questionamento dos papéis de pai e mãe”
(POLLAK apud CASAGRANDE, 1989, p.7).
Outro apontamento é com relação às crianças índias. Observamos que, estas,
estão registradas no mesmo livro, juntamente com as crianças brancas, nos dando
indicação que o mesmo ritual acontecia a elas, às ditas inocentes. Citamos o menino
José Nongnin (índio), vejamos a citação na íntegra, feito pelo cronista:
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Aos vinte dias do mês de outubro do ano de mil oitocentos e doze,
nesta povoação de Atalaya nos campos de Guarapuava, faleceo da
vida presente depois de ser batizado, José Nongnin, índio inocente,
de idade de um ano filho de Nhecaxó, e de sua mulher Cofe já
falecida. Foi por mim recomendado, e seu corpo sepultado na capela
desta povoação. Do que para constar faço este advento. O Vigário
Francisco das Chagas Lima (Pe. LIMA, 1812).

Entendemos que os índios aceitavam enterrar seus filhos na capela, pois
aceitavam os rituais católicos, e mesmo os religiosos católicos difundiram por muito
tempo a pureza do índio.
A respeito das relações entre índios e padres católicos, o cemitério indígena
fazia parte do contexto, separado dos brancos. Acreditamos que este espaço a
parte, possa indicar que, os indígenas não queriam ficar aliados a cultura de
ninguém. Ali, no campo santo, eles poderiam sentir‐se donos de si, com suas
crenças e ritos, perpetuados a gerações posteriores.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de mil oitocentos e doze,
nesta povoação da Atalaya nos campos de Guarapuava, falleceo da
vida presente, depois de haver alguns dias antes o sacramento do
Baptismo. Theodozio Iangrainbane (índio), de idade de dez anos
pouco mais ou menos, filho de Degná e de sua mulher Depran. Foi
por mim recomendado o seu corpo sepultado no túmulo de terra,
que exigirão os mesmos índios pra sepultura deste defunto junto a
esta povoação. Do que para consta faço este advento. O Vigário
Francisco das Chagas Lima (Pe. LIMA, 1812).

Outra questão levantada nas fontes é com relação à idade das crianças, que,
após dois anos a mesma eram enterradas em cemitérios, pois acima desta idade
eram chamadas de “menor” e não caberia ser mais entendida como um “inocente”,
“anjo”, assim sendo inserida, no coletivo do cemitério.
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de mil oitocentos e onze,
neste Aquartelamento da Atalaya nos campos de Guarapuava,
falleceo da vida presente Antonio de idade de treze anos, filho
legítimo de Manoel Pires Milfeu e de sua mulher Susana Maria da
Crus, moradores da Freguesia do Patrocínio desta doze de Corytiba.
Recebeu na sua enfermidade os sacramentos da Penitência e
Extrema Unção, e não o Sagrado Viático por impedimento, que lhe
causou a mesma enfermidade. Foi recomendado, e seu corpo
sepultado no cemitério deste Aquartelamento aos dez do corrente
mês. E para constar faço este advento. O vigário Francisco das
Chagas Lima (LIMA, 1811).
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Os registros que se seguem a partir de agora, são do livro de assentamentos
dos negros. Selecionamos também alguns de interesse para a pesquisa.
2.3.2 Assentos de batizados4 de escravos e óbitos desde 24/03/1822 até 11/12/1880
NOME

RAÇA

IDADE

FILIAÇÃO

Geminiano

Negra

7 meses

Gabriel José mendes
Marianna dos Santos

Haxia

Negra

Recém‐nascida

Delfina

Negra

7 anos

Maria

Negra

Recém ‐ nascida

Maria

Negra

1 mês de vida

Manoel Pereira

Negra

Recém‐nascido

Maria

Negra

4 meses

Silvério Antonio de Oliveira
Antonia Haxia de Jesus
Bento Barbosa Leite Gabriela
Francisca
Manoel de Góis
Izabela de Limão
Pai‐incógnito
Anna Antunes de Lima
Jacol Dias
Maria Fernandes
Venâncio Alves
Maria de Lara

LOCAL
SEPULTAMENTO
ANO
Cemitério
17/07/1824
Cemitério
01/11/1824
Cemitério
27/12/1824
Cemitério
13/11/1829
Cemitério
06/01/1842
Cemitério
08/12/1829
Cemitério
26/08/1845

Com relação às crianças negras verificamos que todas eram enterradas no
cemitério. O registro indica que nenhuma criança foi sepultada na capela.
Afirmamos esta questão quando o Pe. Antonio Araújo escreve:
Aos seis dias do mês de janeiro do ano de um mil oitocentos e
quarenta e dois, faleceu de morte presente Maria inoccente (negra).
De um mês de idade mais ou menos, filha de pai incógnito e de Anna
Antunes de Lima. Foi por mim incomendado e seu corpo sepultado
no cemitério desta freguesia de Nossa Senhora de Belém em
Guarapuava. Do que posso constar faço este advento. O Vigário
encomendado Antonio Braga Araújo (Pe. ARAÚJO,1842).

Há indícios da separação das raças, mesmo porque o período reporta ao
processo de escravismo a qual o Brasil estava passando. Desta forma, não
importava a confirmação religiosa católica, realizada pelos padres aos familiares e
das crianças negras para o seu sepultamento no interior da capela.

4 Não há separação nos livros de registros de batismo e óbitos dos negros, como se apresenta os
livros dos brancos e índios.
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Outra questão levantada a partir da documentação pesquisada é com relação
ao batismo dos filhos de escravos. Como tido anteriormente, o batismo era muito
importante, pois a criança batizada era purificada e tinha fidelidade ao credo
católico, era mais uma forma de dar solenidade à entrada da criança nas estruturas
familiares e sociais. Não sendo diferente as crianças negras.
Gilberto Freyre chamava atenção para a importância do catolicismo nas
tradições culturais africanas. “Graças a ele era possível não apenas nascer já
acompanhado por um padrinho, mas também protegido” (FREYRE apud DEL
PRIORE, 1999, p.182)
Assim sendo, os pais que não batizavam seus filhos assim que nascesse eram
muito criticados, havia prazo de oito dias, dado pela Igreja para batizar seus
inocentes.
De acordo com os escritos dos padres no livro de registro, com um dia ou
poucas semanas os inocentes negros também, eram batizados, os padrinhos dos
mesmos era os escravos libertos ou mesmo pessoas brancas de convívio.
Vejamos a citação do Padre Antonio Braga Araújo em que aponta:
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de um mil oitocentos e
vinte e nove, faleceu de morte presente Manoel Pereira inocente,
nasceu e neste mesmo dia em caso de necessidade batizado em
casa, filho legitimo de Jacol Dias e de sua mulher Maria Fernandes.
Foi por mim incomendado e seu corpo sepultado no cemitério desta
freguesia de Nossa Senhora de Belém em Guarapuava. Do que posso
constar faço este advento. O Vigário encomendado (Pe.
ARAÚJO,1829).

Entretanto, isso nos mostra a ambigüidade do escravismo, se considerava a
criança “de cor” na terra, esta seria diferente, considerando as questões raciais e
econômicas não era digna de estar em solo tão santificado como os filhos dos
grandes da terra. Fica claro na citação acima que ela era enterrada no cemitério, não
tendo o direito de ser inserida no interior da capela. A criança negra era reportada
fora da igreja, mesmo participando dos rituais católicos, principalmente do batismo,
a separação entre brancos e negros, era intensa, pois ainda acreditavam que os
mesmos não tinham alma, eram “diferentes”. Segundo as pessoas, mais idosas do
município, há indícios, que dentro do próprio cemitério municipal, havia um muro, o
qual separava as pessoas brancas das negras.
A mudança, nos sepultamentos, de crianças, brancas e índias, bem como as
negras, saem do espaço igreja da cidade e encaminham‐se para o cemitério. Este
ordenamento ocorreu segundo a documentação a partir de 1827.
Sendo assim, todas as crianças passaram a ser enterradas nos cemitérios. Isto
se concretiza devido ao movimento higienista, fortemente difundido no período.
Neste sentido, entendemos que a criança passa a ser inserida no âmbito público do
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cemitério. Observamos nesta passagem do Vigário com relação às crianças
indígenas:
Aos vinte e seis dias do mês de abril de mil oitocentos e vinte e sete,
faleceu da vida presente Luis inocente (índio) da idade de doze
meses, filho legítimo de João Uexong e de sua mulher Fabianna
Gaxá, índio da Aldeia da Atalaya. Foi por mim recomendado, e seu
corpo sepultado no cemitério desta Freguesia de Belém. Do que
consta este advento. Vigário Francisco das Chagas Lima (Pe.
CHAGAS, 1827).

E também a passagem do sepultamento uma criança branca:
Aos quatorze dias do mês de setembro de mil oitocentos e vinte e
sete, faleceu de vida presente Francisca inocente de idade de um
ano e três meses, filha legítima de Gerônimo José de Caldas e sua
mulher Anna Ferreira dos Santos freguesia desta paróquia. Foi por
mim recomendado o seu corpo e sepultado no cemitério desta
povoação. Do que consta faço este advento. Vigário Francisco das
Chagas Lima. (Pe. LIMA, 1827).

No entanto em pesquisas desde 01/10/1810 a 11/12/1880 e 24/03/1822 a
11/12/1880 realizada percebeu‐se que crianças ditas “menor” eram enterradas em
Igrejas, após 1827 todas seriam enterradas em cemitérios, conforme os registros
citados em livros de óbitos da igreja,

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vida e morte. Morte de crianças. Inúmeras indicações antes do século XVII a
criança não era percebida, pela sociedade, a indiferença pela morte das crianças e o
seu sepultamento era grande. Pois, inúmeras crianças foram jogadas fora,
abandonadas em caminhos, bem como, servindo de alimento para animais.
A percepção de um enterro e/ou sepultamento das crianças, veio com a sua
importância no seio familiar na modernidade, em que a morte passou a ter uma
significação maior entre as pessoas, sentimentos com a perda de um ser próximo.
A representação da despedida das pessoas, com seus filhos, indicaram classe
social e raça. Aspectos também visualizados e registrados pelos muitos viajantes
que pelo Brasil estiveram. Relatos que apontam, crianças, em que as famílias eram
bem sucedidas eram enterrados como ”anjos” no interior das capelas e igrejas,
enquanto as menos desprovidas eram sepultadas em qualquer lugar, e ou arredores
da instituição sacra, sendo que muitas vezes, nem as autoridades religiosas se
importavam pelos enterros destas crianças.
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Percepção que obtivemos no município de Guarapuava, das crianças ditas
inocentes, as de raça branca e índia, bem como as crianças negras em que os
registros afirmam, seus sepultamentos em igreja e/ou cemitérios. As crianças
brancas e índias até dois anos eram sepultadas no interior da igreja/capela. Após
esta idade chamada de “menor”, eram todas, independentemente de raça
enterradas no cemitério. Esta concepção nos da indicação de que a criança deixa de
ser ingênua, pura, “anjo”, e torna‐se após esta idade, um ser racional, aquela que
comete pecados, não sendo mais digna de ocupar o espaço sagrado da igreja.
Neste contexto, registramos que tanto as crianças índias, quanto as brancas
teriam o mesmo “valor” sentimental, enquanto as crianças negras enterradas no
cemitério, estas seriam desvalorizadas, em se ter este espaço dividido com as
demais crianças, mesmo participando de todos os ritos católicos existentes no
período. Aspectos que viriam a mudar a partir de 1827.
A despeito dos espaços, os relatos indicam uma preocupação em sepultar esta
criança, dar a ela um espaço de valor, representada pelos rituais, celebrações e por
que não dizer pelo carinho que muitos a elas atribuíram. As mudanças no
comportamento dos adultos, diante da morte das crianças, a forma como são
tratadas em seus rituais fúnebres, indicam a sua valorização pela sociedade.
Valorização que ocorreu num processo lento. Hodiernamente, crianças
nascem todos os dias, pelo mundo, com elas compartilhamos de sua alegria,
vivacidade. Podemos vesti‐las de nossas cores, rodeamo‐as com nossos
ensinamentos... Elas estão em nossas mãos, praticamente se converte em nós. Não
sabemos do seu tempo conosco e nem tão pouco do nosso juntamente a ela, mas
façamos que este seja bom.

FONTES
Assentos de óbitos de pessoas livres: 1º de outubro de 1810 a 8 de novembro de
1880.
Assentos Batizados de Escravos: 24 de março de 1822 a 11 de dezembro de 1880
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THE "ANGELS" IN FIELD SAINT FLYING: REPRESENTATIONS OF DEATH IN
CHILDHOOD
ABSTRACT: The rituals funerals had always a singular representation, by consisting
in an imaginary sample of the popular one; be cause, are perceived as
practical loaded of symbolisms and present in the daily one of each culture
here bore, this research for bollwed ways that are considered as obscure, for
the people children decth.. In this direction, it is emphasized that the boarded
subject is not only in fact religious hallmark religious or public health, but, in the
cemetery perception, that is, in the physical place, “field saint”, as space child of
valuation the child, when starts to belong to this place, characterizing the social
existence for infancy.
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OS PRESSUPOSTOS DA DIALÉTICA HEGELIANA

Marcos Fábio Alexandre Nicolau*

RESUMO: Buscaremos os pressupostos da dialética hegeliana, que, embora esteja
em diálogo constante com a tradição, não é um método dialógico, uma “arte do
diálogo” que busca demonstrar uma tese mediante uma argumentação capaz de
definir e distinguir com clareza os conceitos envolvidos na discussão, como fora
pensada por Aristóteles e pelos medievais. A dialética hegeliana não é, de forma
nenhuma, diferente de seu conteúdo, pois ela é o conteúdo em si mesmo, a
estrutura e o desenvolvimento do próprio ser.
Palavras‐chave: Método Hegeliano, Tradição Dialética, Contradição.

Iniciamos nossa busca pela dialética hegeliana partindo de uma breve
exposição do surgimento da prática dialética entre os gregos, e nos remetemos às
bases do idealismo alemão quando necessário, ou seja, a filosofia crítica iniciada por
Kant.1
Qual a origem do método dialético? Na história da filosofia vemos o nascer da
dialética com os gregos2, e, como salienta Spinelli, esse método dialético já pode ser

* Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, Mestre em Filosofia pelo Programa de Pós‐
Graduação em Filosofia da UFC, Doutorando em Educação pela FACED/UFC. Professor Substituto do
Curso de Graduação em Filosofia do ICA/UFC.
1
Pois como bem afirma Baum em sua obra A gênese da dialética hegeliana: “É de fato possível e
mesmo inevitável remeter a gênese da dialética hegeliana também à influência de filósofos antigos
ou contemporâneos; no entanto, nenhum dos pretendidos fundadores ou co‐fundadores [da
dialética] intencionou nem de longe uma tal concepção do conceito e do método da Filosofia. É,
portanto, legítimo e oportuno observar a gênese da dialética hegeliana a partir de si mesma e
abstrair daqueles autores que não tinham de modo algum o objetivo de construir uma dialética no
sentido de Hegel.” (BAUM, 1986:5)
2
Quanto à etimologia e pré‐história da palavra dialética, recomendamos a interessante obra de
Sichirollo, que em seu primeiro capítulo se lança ao estudo do termo em suas origens lingüísticas e
culturais na Grécia antiga, onde a analisa tanto como verbo quanto como substantivo, além de
relatar seu aparecer em obras clássicas como as de Heródoto, Xenofonte e Túcidides, do qual supõe
ter sido Platão influenciado na criação de seu Sócrates. Cf. SICHIROLLO, 1980:11‐21.
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antevisto em Pitágoras, considerado por alguns o primeiro filósofo3:
O modo grego de pensar é, em geral, afirmativo, mas não linear, e
sim, digamos, “dialético”, ou seja, caracterizado por um modo
dualista de pensar. Foi a tradição pitagórica (cultora da idéia do
tempo cíclico e do conceito de “antinomia”) que o concebeu deste
modo, como se o pensamento só fosse capaz de pensar por
oposição, confrontando diferenças – nos termos de Xenófanes:
“Se o divino não tivesse feito o dourado mel, os figos seriam o
exemplo aproximado da doçura”.( SPINELLI, 2004:69)

Em linhas gerais, os conceitos encontradas no método dialético objetivam
direcionar e fundamentar o pensamento, no sentido de conferir instrumentos
apropriados para a elaboração de uma filosofia que, de fato, costuma entrar em
choque com a habitual maneira linear e dogmática de se interpretar a realidade,
pois tal forma de análise acaba por ignorar um dos aspectos mais essenciais do real:
a contradição.
Dessa forma, a contradição não pode ser entendida como uma categoria
interpretativa desvinculada do real, pois ela lhe é inerente e se constitui como seu
próprio movimento, funcionando como um estopim gerador dos conflitos e das
disputas onde existe o debate ou a argumentação dialética. Na filosofia hegeliana a
realidade na sua totalidade subjetiva‐objetiva é contraditória, portanto, ela é
essencialmente dialética. Pois a dialética manifesta a oposição no seio da identidade
do ser, apresentando as ditas aporias, que para o filósofo são na verdade as
condições fundamentais de possibilidade de todo discurso – a saber, ser
idêntico/ser outro; ser uno/ser múltiplo; ser infinito/ser finito; ser absoluto/ser
relativo; ser necessário/ser contingente; que podem muito bem ser descritas como
relações estruturais: relação de alteridade, relação de pluralidade, relação de
negação entre finito e infinito, relação de dependência, relação de possibilidade (Cf.
LIMA VAZ, 2002:15). O que já fora constatado na antiguidade por aquele que a
tradição filosófica conheceu como “O Obscuro”: Heráclito.
Heráclito interpretou a realidade tendo como princípio o devir. Esta via de
acesso é observada através de seus fragmentos, que dizem: “Aos que entram nos
mesmos rios outras e outras águas afluem” ou “Em rio não se pode entrar duas
vezes no mesmo” (HERÁCLITO DE ÉFESO, 1991:52 e 60)4, e como não estamos duas
3

Nas palavras de Mattéi: “Se é verdade que a filosofia constitui de Platão a Heidegger, e de Spinoza
a Hegel, esse campo único onde o pensamento se confronta com a totalidade do ser, então o
conjunto desta reflexão se inscreve necessariamente sob o signo daquele que foi o primeiro a portar
o titulo de “filósofo”.” (MATTÉI, 2000:5‐6). Fala isto por ser Pitágoras aquele, segundo o testemunho
de Diógenes Laércio, o emitiu o termo filósofo, se auto‐intitulando assim.
4
Outra tradução, talvez mais esclarecedora do Fragmento 91 completo, encontra‐se em BERGE,
(1969:279). Onde se lê: “Não se pode descer duas vezes para dentro do mesmo rio, (nem tocar duas
vezes a mesma substância perecedoura enquanto mantém o mesmo modo de ser, pois, pela
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vezes no mesmo rio, então não encontramos a mesma pessoa, logo entramos e não
entramos, encontramos e não encontramos, somos e não somos. O que Heráclito
quer dizer é que, em qualquer lugar, tudo passa, e que coisa nenhuma é estável,
suprimindo o sossego e a estabilidade no universo, pois “O combate é de todas as
coisas pai, de todas rei” (HERÁCLITO DE ÉFESO, 1991:53), o que nos autoriza a
afirmar, juntamente com Spinelli, que:
Heráclito foi, digamos, o “dialético” mais expressivo, sobretudo
por ter praticado de fato, e na medida em que se propôs
objetivamente a produzir o saber ou a fazer ciência, o modo
dualista de pensar. Em seus fragmentos, é importante destacar,
que não consta sequer uma vez a palavra dialética, mas, em
compensação, aparecem vários outros termos que veiculam
conceitos de inter‐relação e de ordenamento que a dialética
comporta (diairéo, diagnoîen, diaphéro, diakosméo, diakósmesis,
diapheúgo). (SPINELLI, 2004:77)

O princípio base de Heráclito está na síntese de todas as oposições, que
congrega o que se afirma no conflito. É no conflito, lugar vivo e ativo, no qual os
contrários coexistem, pois o sentido da fome é a saciedade, o sentido da guerra é a
paz, o sentido do dia é a noite. Ensina o Obscuro que se isolamos os contrários,
perdemos o sentido das coisas, para que as coisas tenham sentido os negativos
devem ser considerados, pois a convergência dos contrários é mãe de todos os
conflitos. Por isso, embora a ordem lute contra o caos, ela não o pode eliminar de
todo. O que constata Schüler em seu estudo sobre a filosofia heraclitiana:
Enquanto caminhamos para morte, cultivamos vida. Células vivas
substituem as mortas, por isso vivemos [...] A saúde “suave e
deliciosa” acontece no jogo das oposições. Se da doença provém a
negação da saúde, esta se restaura como negação da negação.
(SCHÜLER, 2001:84 e 106)

E é esse caráter dialético que Heráclito traz que fascina Hegel, esse jogo de
opostos, contraposto direto à filosofia eleática, no qual sustentava que as trevas e a
luz, assim como o mal e o bem, não são diferentes, mas uma e a mesma coisa: “a
rota [caminho] para cima e para baixo é uma e a mesma” (HERÁCLITO DE ÉFESO,
1991:57).
Porém, “se desejamos caracterizar a idéia da lógica hegeliana, é útil pô‐la em
comparação à dialética platônica”, essa sentença do comentário de Gadamer
(2000:79) à Lógica de Hegel, acaba por justificar o pequeno excurso que agora

veemência e rapidez de sua transformação, ela) se dispersa e torna a congregar‐se, aproxima e
distancia‐se”.
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faremos. Sabe‐se que na antiguidade clássica, é em Platão que a dialética tem sua
valorização máxima5, como se afirma na seguinte passagem:
Ora, não é mesmo essa ária, Glauco, que executa a dialética.
Apesar de ser do domínio do inteligível, a faculdade de ver é capaz
de imitar, essa faculdade que nós dissemos que se exercitava já a
olhar para os seres vivos, para os astros, e, finalmente, para o
próprio Sol. Da mesma maneira, quando alguém tenta, por meio da
dialética, sem se servir dos sentidos e só pela razão, alcançar a
essência de cada coisa, e não desiste antes de ter apreendido só
pela inteligência a essência do bem, chega aos limites do inteligível,
tal como aquele chega então aos do visível. (PLATÃO, 2006:229)

A dialética é, assim, também inicialmente um processo de abstração, que
permite com que se chegue à definição de conceitos. Essa característica da dialética
platônica faz com que Hegel a considere como uma das perspectivas básicas a
gênese de sua dialética. Por isso apresenta, em suas Lições de História da Filosofia,
ao tratar da dialética platônica, o eixo de três diálogos que expressariam a
abstração da Idéia especulativa em seu puro conceito, pois, segundo ele, a dialética
do pensamento puro se encontra nos diálogos “mais difíceis” de Platão: o Sofista, o
Filebo, e, mais especialmente, o Parmênides (Cf. HEGEL, 1892:56).6 Uma definição
do procedimento da dialética platônica foi dada por Goldschmidt, que afirma:
O dialético procede como o geômetra até chegar à hipótese‐
definição. Mas, em vez de passar nesse momento imediatamente e
sem retorno para as conseqüências, ele se eleva progressivamente
de hipótese em hipótese, até chegar ao “princípio de tudo”
(República, VI, 511b), “ao que há de mais luminoso no ser” (idem,
518c) – a essência; daí ele só torna a descer para as conclusões
(ciência “perfeita”). (GOLDSCHIMIDT, 2002:9)

Por isso Platão afirma que:
a dialética se situa para nós lá no alto, como se fosse a cúpula das
ciências, e que estará certo que não se coloque nenhuma outra
5

Cf. SICHIROLLO, 1988:11. Segundo a perspectiva de Goldschimidt, a dialética se apresenta de três
maneiras diferentes em Platão, a saber: a técnica socrática da refutação, nos primeiros diálogos; o
método da divisão, ou seja, aquele de procurar definições por dicotomia de noções, começando com
as mais gerais, presente no Sofista e no Político e, por último, a ciência universal e suprema presente
na República, na qual o temos como um método de ascensão ao inteligível, método de dedução
racional das idéias. Cf. GOLDSCHIMIDT, 2002:11.
6
Porém, somente teceremos comentários ao Sofista aqui, pois a proposta seria tão somente
enfatizar a importância da dialética platônica em sua consideração por Hegel, e é no Sofista que
Platão nos mostra como fazer dialética, e a importância da combinação das idéias e a função desse
procedimento.
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forma do saber acima dela, mas que representa o fastígio do saber.
(PLATÃO, 2006:232)

Poderíamos, de forma geral, dar por exposto o que é a dialética em Platão
com essa citação de A República, mas a consideração hegeliana de Platão está
vinculada principalmente aos três diálogos supracitados, que marcam uma
verdadeira evolução no pensamento platônico. Pois as formas da dialética de Platão
coincidem com a totalidade de sua filosofia, com o chamado sistema das idéias ou
formas. Se as idéias existem como realidade em si, como são tratadas no
Parmênides, que relações há entre as coisas e as idéias e qual é a comunhão interna
da essência e das formas: eis o problema que Platão põe a si mesmo e ao leitor
como problema especulativo. Se se negar a existência das formas dos seres, se não
se aceitar as formas definidas, nem que essas formas devam se manter
eternamente idênticas, então perde‐se qualquer possibilidade de dialética. O que
Platão entende aqui por dialética vem dado no Sofista – que, segundo Lima Vaz
(2002: 13), deve ser considerado “o texto fundador da dialética como ontologia”7 –,
que tem por objeto as formas nas suas conexões: o discurso somente é possível
para nós se houver a recíproca conexão das formas; se fossem estranhas uma à
outra, como poderíamos falar? Se, depois, analisarmos a nova forma de dialética
como é exposta no Sofista, essa ação é ainda mais evidente: “Dividir assim por
gêneros, e não tomar por outra, uma forma que é a mesma, nem pela mesma uma
forma que é outra, não é essa, como diríamos, a obra da ciência dialética?”
(PLATÃO, 1972:184): uma ciência extraordinária pode ver uma forma única
desdobrada numa pluralidade de formas distintas entre si, diferentes e encerradas
numa forma única.
É aqui no Sofista que Platão expõe de forma clara o problema especulativo
apresentado no Parmênides: a relação entre as idéias. Nele faz opção por cinco
idéias gerais (Cf. PLATÃO, 1972:186‐190), visando explicitar o nexo dialético entre as
idéias. Diz Platão: “tudo o que é outro só o é por causa da sua relação necessária a
outra coisa” (PLATÃO, 1972:187). Assim, analisa o movimento e o repouso,
demonstrando como eles são, ou seja, como participam também do ser. Pois são
idênticos consigo mesmo, e participam da identidade, ainda que sejam diferentes
um do outro, e participem da mesma forma da diferença, não sendo um o que é o
outro e, enquanto tal, não são. Cada um é e não é ao mesmo tempo. Dessa forma
Platão demonstra que podemos afirmar o não‐ser de todas as idéias, mesmo da
idéia de ser, já que ela não pode ser considerada nenhuma outra idéia que ela
mesma. A importância do Sofista para Hegel é a de que esse diálogo, ao admitir a
existência do não‐ser provoca mudanças na doutrina do uno e dos primeiros

7

O filósofo brasileiro também afirma que “o problema do Sofista é, por excelência, o problema da
constituição de uma ciência absoluta, isto é, de uma filosofia”, e não podemos atribuir também tal
ensejo à lógica de Hegel? (LIMA VAZ, 2001:14).
VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[122– 134]

Página | 127

Marcos Fábio Alexandre Nicolau
OS PRESSUPOSTOS DA DIALÉTICA HEGELIANA

princípios (Cf. PLATÃO, 1972:170‐174)8, o que podemos muito bem ver sendo
utilizado por Hegel no começo da Lógica ao considerar a questão do começo como
ser‐nada‐devir.
Dessa forma, nos atendo ao Sofista, a dialética platônica pode ser considerada
como a arte que mostra as regras da comunidade e gêneros, não misturando
conceitos previamente definidos, mas inserindo metodicamente cada conceito em
um todo conceitual (Cf. PLATÃO, 1972:182‐183).
Diante de tais assertivas, podemos concluir que, para Hegel, Platão é mais que
uma referência. Pois, como salienta Luft, além do assumir da proposta platônica
descrita na análise do Sofista, acima exposta, antevemos em Platão uma
característica dialética que será amplamente assumida por Hegel, ou seja, a
consideração de uma contradição por insuficiência, o que é estabelecido em seu
comentário ao método dialético de Platão, no qual expõe tal ligação geral entre a
dialética platônica e a dialética hegeliana quanto a essa característica:
A contradição dialética não surge, também, de uma relação entre
opostos, e sim de uma insuficiência de um dos opostos consigo
mesmo, enquanto não consegue ter sentido isolado [...] É
justamente a partir deste caráter originário de falta que deve ser
entendido o conceito de contradição em Hegel. (LUFT, 1996:457‐
458)9

Assim, tomando as filosofias de Heráclito e Platão como referenciais10, Hegel
conclui que, ao se negar a contradição como parte naturalmente integrante da
realidade, se impede a visão filosófica de realizar sua primordial função, que
consiste na análise, ou investigação, da realidade com base nas suas contradições,
ou seja, a aceitação da contradição como algo inerente e natural no processo de
gestão e aquisição do conhecimento humano. Pois em seu sentido superior, a
dialética consiste em seguir determinando o absoluto em si mesmo e é assim, como
dialética especulativa, que revela a unificação das contradições, originando um
método que pode ser tido como uma “estrutura de negações ou de uma estrutura
de negação” (UTZ, 2005:166). Por isso podemos afirmar com Gadamer (2000:21)
que “a idéia da lógica hegeliana vem a ser uma espécie de reincorporação da
totalidade da filosofia grega à ciência especulativa”.
8

Onde analisa as teorias antigas do ser: as doutrinas pluralistas (Heráclito) e as unitárias
(Parmênides).
9
Conferir também: LUFT, 1995:82‐85.
10
Como bem disse Wahl (1950:363): “Foi certamente outro o espírito do próprio Hegel, que sempre
pensava por meio de oposições, como Heráclito, e sempre por meio de sínteses cada vez mais
amplas, como Platão.” Porém, é obvio que na gênese da dialética hegeliana entram em cena outros
sistemas filosóficos de importância ímpar (Parmênides, Aristóteles, Plotino, Proclo, etc.), porém,
optamos por apresentar os de Heráclito e Platão por os considerarmos mais latentes na Ciência da
Lógica, nossa obra base ao estudarmos a dialética em Hegel.
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Ainda com Gadamer (2000:31), enumeramos três elementos que constituem a
essência da dialética para Hegel, são eles: 1) que o pensar é pensar de algo em si
mesmo, ou seja, para si mesmo; 2) que este pensar enquanto tal é o conjunto de
determinações contraditórias; e 3) a unidade, fruto do próprio processo do
pensamento dessas determinações contraditórias, enquanto são suprassumidas
nessa unidade, possui a natureza própria de si mesma, elementos que Hegel
compreende já estarem na dialética dos antigos. É essa consideração da contradição
que Hegel busca assimilar radicalmente em seu método, motivo pelo qual imporá
correções às antinomias kantianas, embora louvando a iniciativa do filósofo de
Königsberg em voltar sua atenção à dialética.
Enquanto o primeiro grande desenvolvimento da lógica hegeliana se dá na
identidade da metafísica com a lógica, o segundo desenvolvimento diz respeito ao
próprio elemento da contradição. Sabe‐se que Hegel introduz suas discussões sobre
a contradição por meio de uma consideração das antinomias kantianas.11 Para cada
uma das quatro antinomias kantianas, duas proposições opostas são afirmadas com
relação ao mesmo objeto, e é mostrado que cada uma das proposições opostas
deve ser afirmada com igual necessidade.12 Dessa forma, cada antinomia põe uma
contradição, motivo pelo qual Hegel acentua a importância da exposição kantiana
das antinomias:
Estas antinomias kantianas continuam sendo sempre uma parte
importante da filosofia crítica; são elas, especialmente, as que têm
produzido a queda da anterior metafísica e podem considerar‐se o
trânsito principal para a filosofia moderna, enquanto em particular
tem contribuído a produzir a persuasão sobre a nulidade das
categorias da finitude pelo lado do conteúdo, que é um caminho
mais correto que o caminho formal de um idealismo subjetivo,
segundo o qual o defeito delas deveria consistir em seu ser
subjetivas, e não no que elas são em si mesmas. Porém, apesar de
11

Diz Hegel, já na Introdução da Lógica, o limite de seu débito com Kant: “Kant elevou muito mais a
dialética — e isto constitui um de seus maiores méritos — ao quitar‐lhe toda a aparência de ato
arbitrário, que tinha segundo a representação ordinária, e apresentou como uma operação
necessária da razão. Entretanto se entendia a dialética só como uma arte de criar miragens e suscitar
ilusões, se havia suposto simplesmente que ela jogava um jogo falso e que toda sua força se fundava
apenas no ocultar da fraude; que seus resultados eram sub‐reptícios e de aparência subjetiva.
Evidentemente as exposições dialéticas de Kant, nas antinomias da razão pura, não merecem muitos
louvores, quando se as examina cuidadosamente, como o faremos com mais amplitude na
continuação deste trabalho; porém, a idéia geral, que ele pôs como fundamento e valorizou, é a
objetividade da aparência, e a necessidade da contradição, que pertence à natureza das
determinações do pensamento.” (HEGEL, 1993¹:73). No decorrer do texto utilizaremos (1993¹) e
(1993²) para designar respectivamente os tomos I e II da versão espanhola de Mondolfo.
12
Das quais, Hegel apresenta o exemplo no qual é afirmado do mundo que ele tem e que ele não tem
um começo no tempo e limites no espaço, questão essa que é exposta na Propedêutica (Cf. HEGEL,
1989:116‐119), e, posteriormente, em nota da própria Ciência da Lógica sobre as antinomias kantianas
(Cf. HEGEL, 1993¹:301‐306).
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seu grande mérito, esta exposição é muito imperfeita (HEGEL,
1993¹:246).

Pois, de acordo com Hegel, Kant falha em dois aspectos principais: o primeiro
está em trazer à tona somente quatro antinomias, que são derivadas
fundamentalmente da tábua das categorias. Hegel insiste, por outro lado, que as
antinomias são encontradas em todos os tipos de objetos, e toda e qualquer
representação, conceito e idéia. Pois não há absolutamente nada em lugar nenhum
em que a contradição, isto é, determinação oposta, não possa e não deva ser
exposta, como esclarece na Enciclopédia:
O ponto principal a destacar é que não é só nos quatro objetos
particulares tomados da Cosmologia que a antinomia se encontra;
mas antes em todos os objetos de todos os gêneros, em todas as
representações, conceito e idéias. Saber disso, e conhecer os
objetos segundo essa propriedade, faz parte do essencial da
consideração filosófica. Essa propriedade constitui o que se
determina mais adiante como o momento dialético do lógico.
(HEGEL, 1995:121)

O que pode ser compreendido na consideração de outro aspecto em que, para
Hegel, Kant falha, caracterizado como a “ternura pelas coisas do mundo”. A
questão, para ele, é que Kant toma as contradições como pertencentes, não à
essência das coisas do mundo, mas somente à razão pensante: “Há uma excessiva
ternura para com o mundo neste ato de remover a contradição dele, e transferi‐la,
por sua vez, ao espírito, à razão e deixá‐la subsistir ali sem solução” (HEGEL,
1993¹:306).13 A contradição deve ser libertada não somente para além dessas quatro
instâncias apresentadas nas antinomias kantianas, mas também para além do mero
pensamento, ou seja, para além da nossa razão; o que Hegel pretende é que seja
reconhecida a instância da contradição na própria essência do mundo mesmo, pois
Kant parece “não se dar conta de que a contradição é justamente a elevação da
razão sobre as limitações do intelecto e a solução das mesmas” (HEGEL, 1993²:61).
Para compreendermos essa dialética hegeliana como processo fundador do
real, do mundo, devemos antes fazer um esclarecimento. Comumente
contrastamos o que é real ou efetivo com as idéias e pensamentos, afirmando que
uma coisa é meramente uma idéia e não real ou realizável, ou que a realidade está
confusa ao não coincidir com as idéias ou ideais pensados – o que é fundado
justamente naquela consideração da verdade como correspondência. A proposta de
Hegel é a de demolir essa oposição, por isso argumenta que as idéias não coisas tão‐
somente subjetivas, mas estão imanentes à realidade, ou seja, as coisas não podem
ser se não forem estruturadas de acordo com os pensamentos da Lógica. Há assim
uma identidade entre a realidade e as idéias, entre o ser e o pensar, sendo que
13

Cf. também na Doutrina da Essência (HEGEL, 1993²:52).
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assim como as coisas ditas reais somente o serão se considerarem a lógica ditada
pelos conceitos da Ciência da Lógica, a própria lógica é a consideração de uma
realidade possível de ser racionalizada, por ser ela também racional. A realidade é
racional, é acessível ao discurso e ao pensamento, e o esforço do filósofo é o de
compreender racionalmente essa realidade, mostrando‐a como ela
verdadeiramente é: uma racionalidade do conceito. É por isso que podemos afirmar
que, em Hegel, a dialética pressupõe, como fundamento ineliminável, a concepção
da realidade. Concepção essa que é tomada como processo que se desenvolve
mediante contradições: pois essa realidade é a unidade das contradições. A dialética
é o movimento que está inerente a essa realidade, articulando a própria vida do
todo. Não é uma ação extrínseca, como que um procedimento sofístico, que
introduz externamente uma contradição. Caso assim fosse, seria algo meramente
formal, porém, para Hegel, essa contradição é inerente à realidade. Em outros
termos, a dialética hegeliana não é um método, uma astúcia do filósofo, mas a
apresentação, por meio do discurso, da própria lógica que estrutura o mundo real. A
consciência filosófica não reflete sobre o real como se o tomasse como algo fora
dela, mas se configura como um verdadeiro abandono à vida do objeto.14
Hegel terá a identidade verdadeira como aquela que exige a diferença, ou
seja, aquela que contém em si mesma a diferença. O método é a negatividade que
se refere a si mesma, pura identidade no se repelir a si mesma, e por ser essa auto‐
exclusão de si ele traz em si a diferença. O ser é a negação como relação, diferença,
ser posto, ser mediado, no qual a identidade é certamente algo negativo, negação
do ser em suas determinações, relação negativa ou diferença consigo mesma. Ao
tratar da diferença, Hegel demonstra que ela primeiramente surge como imediata,
ou seja, como a pura diversidade, na qual cada diferente só é em si porque é um
para‐si, independente ou indiferente a sua relação para com o outro diferente. Algo
somente se sabe como diferente porque não é o que o outro é, o que é uma relação
puramente exterior, pois nesse caso sua diferença tem de ser mediada por um
terceiro que compara os diferentes e deduz sua igualdade ou desigualdade. E
embora a comparação tenha o mesmo substrato, o entendimento sempre tende a
ver a igualdade e a desigualdade como dois lados completamente diferentes e
excludentes, ora, Hegel faz notar que a igualdade é só o primeiro momento dessa
relação, ou seja, a identidade, e a desigualdade a diferença, que, como dito, não
podem ser consideradas separadamente.
14

Pois a dialética hegeliana, como dito, não pode ser considerada um atuar exterior e que pode ser
entendida a todo o sistema: “Aqui o desenvolvimento dialético do pensamento é uma ação da
própria coisa, ele é imanente à coisa, ele é seu movimento, que é experimentado pelo pensamento. É
união de ser e pensar. Cabe ressaltar que a expressão “a coisa mesma” veicula a natureza do método
e do ato reflexivo e especulativo, pois não é a filosofia um discurso a cerca da coisa, mas a sua auto‐
exposição, e o que se pretende nesse Prefácio não é proceder por aproximação exterior e
circunstancial, mas sim estar na coisa e a abandonar‐se a ela, nessa unidade do ser e do processo que
o engendra, o que nos remete a reconhecer nesse abandono à coisa mesma o segredo da dialética.”
(NICOLAU, 2007:134).
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Assim, Hegel faz notar que, da mesma forma que a identidade pode ser
formulada como uma lei‐do‐pensar, a diferencialidade ou diversidade também o
pode: “Tudo é diverso” ou “não há duas coisas que sejam perfeitamente iguais uma
a outra” (HEGEL, 1993²: 50), o que, se a diferença se tratasse de algo
completamente oposto à identidade, iria comprovar sua separação, porém isso não
ocorre, já que a diversidade não pode ser absolutizada, assim como não o pode a
identidade. Algo não pode ser diverso de si mesmo, e se dissermos que um idêntico
é diverso, ele o será por sua própria determinação, ou seja, lhe é próprio ser diverso
de um outro para que se afirme como idêntico a si, assim “quando o entendimento
se aplica à consideração da identidade, de fato já está para além dela; o que tem
diante de si é a diferença na figura da simples diversidade” (HEGEL, 1995: 231), a
diferença aparece na identidade e a identidade na diferença, uma é um aparecer na
outra. Com isso assegura a contradição até mesmo no princípio de identidade,
principal obstáculo posto pelos críticos da dialética.15
Dessa forma, Hegel não tem problemas em ter o positivo como um negativo e
o negativo como um positivo, já que o negativo tem o positivo como seu negativo,
se tornando um positivo enquanto para‐si, e o positivo se torna um negativo
enquanto um ser‐para‐o‐outro, ambos são uma contradição posta, suprassumir do
outro e de si mesmo, reflexão sobre si e sobre o outro. A afirmação “toda
determinação é uma negação” caracteriza bem o primeiro nível de engendramento
da identidade a partir de oposições.16 Se a identidade é, como diz Hegel várias
vezes, “o outro do outro” é porque a produção de determinações é a ação
estrutural dependente da dialética, que é assim pensamento da relação.
Assim, quando falamos sobre como se dá a negação em Hegel, devemos
considerar dois níveis distintos de negação: a negação abstrata, ou negação
simples, e a negação absoluta, ou negação da negação, que é já resultado
especulativo de uma negação determinada. Essa primeira negação, negação
simples, é definida pelo delimitar de uma determinidade que ocorre no desenvolver
lógico, tendo sua identidade posta através de relações de oposição. Logo, o que
temos nessa primeira negação é uma relação para com o outro, dada pelo
15

Pois desde que Hegel fez essa afirmação tão provocadora, é posta a pergunta de como se pode
pensar a contradição existente, sem que o pensamento caia no completo absurdo. Tal questão foi
tomada por Trendelenburg, Hartman e Popper (Cf. CIRNE‐LIMA, 1993:67‐69). Assim, diz Hegel:
“Disto resulta claro que o princípio de identidade mesmo, ainda mais o princípio de contradição não
são de natureza analítica, mas sintética. Com efeito, o segundo princípio contém em sua expressão
[A não pode ser ao mesmo tempo A e –A], não apenas a vazia e simples igualdade consigo, senão o
outro daquela igualdade em geral, e não apenas ele, senão também a absoluta desigualdade, a
contradição em si. O princípio mesmo de identidade, entretanto, contém, como se destacou nele, o
movimento da reflexão, isto é, a identidade como desaparecer do ser‐outro. O que resulta, portanto,
dessa consideração consiste que, em primeiro lugar, o princípio de identidade ou de contradição, ao
ter que expressar como verdade apenas a identidade abstrata, em oposição à diferença, não é de
nenhuma maneira uma lei do pensamento, senão o contrario mesmo dessa, em segundo lugar, que
estes princípios contêm mais do que se entende com eles.” (HEGEL, 1993²:43).
16
“Esta proposição é de infinita importância” (Cf. HEGEL, 1993¹:146‐147).
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reconhecimento da insuficiência que esse primeiro momento é enquanto isolado,
pois sua determinação somente se dá ao considerar um diverso que lhe é oposto.
Por exemplo, a saúde somente pode ter sentido em sua relação com a doença, e
vice‐versa, a doença somente tem sentido por se opor e relacionar à saúde.
Nesse sentido, a unidade determinada hegeliana, ou seja, o conceito de
negação da negação, não é simples posição de uma afirmação, construção da
unidade a partir de uma lógica da adequação. Ela é reconhecimento da essência dos
objetos como negação em si17, o que marca o estreito vinculo que a dialética
hegeliana possui com as filosofias de Heráclito e Platão.
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THE PRESUPPOSITIONS OF HEGELIAN DIALECTICS
ABSTRACT: We will search the presuppositions of hegelian dialectics, which, though
in constant dialogue with the tradition, is not a dialogical method, an "art of
dialogue" that search to demonstrate a thesis by an argumentation able to clearly
define and distinguish the concepts involved in the discussion , as conceived by
Aristotle and the medievals. The Hegelian dialectic is not, in any way, other than its
content, because it is the content itself, the structure and development of the own
being.
Keywords: Hegelian Method, Dialectic Tradition, Contradiction.
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PROTESTO, CRÍTICA SOCIAL E A INFLUÊNCIA MUSICAL DO ROCK
N’ROLL NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA DO PÓS‐GUERRA
Fabio Pontarolo∗
RESUMO: Analiso neste artigo as relações entre protesto, crítica social e música,
tratando do Rock n’Roll, a partir de seu surgimento como forma musical após a
Segunda Guerra Mundial (1939‐1945), assim como a influência musical desse estilo
na música popular brasileira. Inicio o texto discorrendo sobre os discursos dessa
forma musical como linguagem da “juventude transviada” durante o apogeu e
declínio da chamada Era de Ouro do Capitalismo Ocidental (1953‐73). Logo em
seguida, analiso os propósitos específicos da influência musical do Rock n’Roll em
relação à música brasileira do mesmo período.
Palavras‐Chave: Música, Rock n’Roll, Potesto.

“Tomo meus desejos por realidade, pois
acredito na realidade de meus desejos”.1
Após o desfecho da Segunda Guerra Mundial (1939‐45), que culminou com a
bomba atômica e a destruição das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki
(1945), os Estados Unidos assumiram de vez a dianteira na economia capitalista. De
acordo com o historiador Eric Hobsbawn, o pós‐guerra marcaria o predomínio do
modelo político‐liberal americano, levando ao grande sucesso econômico dos países
centrais do capitalismo no período de 1953‐73. A chamada “Era de Ouro”
reconstruiu e reformulou o capitalismo através do avanço da globalização e da
internacionalização da economia.
Com a prosperidade e o pleno emprego estadunidenses desse período, os
jovens norte‐americanos que entravam no mercado de trabalho tinham menos
necessidade de ajudar no orçamento familiar, tornando‐se um grande mercado
consumidor de produtos específicos em meados da década de 1950. Não querendo
se parecer com seus pais, a nova autonomia da juventude como camada social
separada foi buscar no blue jeans sua primeira forma de contestação, embora
meramente visual, da sociedade tradicional.
∗

Docente da Faculdade Guairacá e da Universidade Estadual do Centro‐Oeste – Unicentro, ambas de
Guarapuava. Doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. Email:
fabio.pontarolo@gmail.com.
1
Slogan utilizado nas passeatas estudantis francesas realizadas em Paris em maio de 1968
(HOBSBAWN,2002:325‐326).
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No campo musical desse período pós‐guerra, como explica o historiador
Paulo Chacon (1985), a pop music do período entre‐guerras tentava reproduzir a
herança da música branca, conservadora, adulta e defensora do status do american
way of life, refletindo uma proposta de vida que se auto‐glorificava pela vitória na
Segunda Guerra Mundial.
Dessa forma, as grandes bandas da pop music tentavam canalizar a libido
juvenil para os padrões adultos fixados antes dos anos 1950, através de “heróis
jovens” como Ray Connif e Frank Sinatra.
No mesmo período, uma música afro‐americana que até meados do século
XX se resumia a uma cultura rural da região do Delta do Mississipi (FRIEDLANDER,
2002:31) passou a se deslocar para os centros urbanos, onde um grande número de
comunidades afro‐americanas se formava durante a Grande Depressão dos anos
1930 e os anos da Segunda Guerra Mundial. O rhythm and blues se tornara a
vertente urbana do blues rural, e exprimia todo o sofrimento da sociedade negra
americana.
Como esclarece Paulo Chacon, “Reprimidos pela sociedade WASP (write,
anglo‐saxon and protestant), a mão‐de‐obra negra, desde os tempos da escravidão,
se refugiava na música (os blues) e na dança para dar vazão, pelo corpo, ao
protesto que as vias convencionais não permitiam” (1985:24).
Havia, ainda, um terceiro campo musical, representando a versão branca
para o sofrimento dos pequenos camponeses, demonstrando um estilo pouco
influenciado pela música pop e afro‐americana. O country and western music,
constituindo a música do cowboy do oeste: “Se ela às vezes era apropriada pela
mentalidade conservadora das classes dominantes ou mesmo do pequeno
proprietário, nem por isso ela perdia suas características populares de dor,
resistência passiva e lamento” (CHACON,1985:25).
Com o sucesso econômico que os permitia comprar quase tudo que
quisessem, alguns jovens americanos procuraram e encontraram um estilo de vida
diferente daquele apregoado pela cultura pop tradicional. Sintonizando as
pequenas estações de rádio afro‐americanas e comprando discos de rhythm and
blues, adolescentes dos maiores centros urbanos como Cleveland, Filadélfia e Nova
Yorque começaram a se perguntar se os negros não estariam certos ao rejeitar o
modelo de comportamento proclamado pela pop music. No entanto, nem todo
WASP tinha essa dúvidas. Só após a guerra da Coréia (1950‐53) a incerteza pareceu
ter aumentado.
O historiador Paul Friedlander ressalta que nesse período, nos dois lados dos
Estados Unidos, surgiram grupos de protestos contra a Guerra fria e a favor da paz
e dos direitos civis. Criam‐se comitês em prol de uma política nuclear equilibrada e,
com a institucionalização da segregação racial nas escolas pelo Conselho de
Educação em 1954 (2002:37) intensifica‐se um amplo movimento pelos direitos civis
dos afro‐americanos, cujo maior líder foi o jovem reverendo Martin Luther King Jr.
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Mesmo com todo o dinamismo e criatividade desses movimentos, a primeira
geração da contracultura, nesse caso, a geração beat, não conseguiu sensibilizar a
maioria da juventude branca americana, permanecendo na marginalidade.
Friedlander também argumenta que o que importava para os jovens
americanos que se consideravam brancos era a diversão. E a diversão procurada
viria da união das três fontes musicais já apresentadas. O Rock nasceu embriagado
nos ritmos do rhythm and blues afro‐americanos, mas também adotou elementos
da pop e country music que o impediram de se transformar numa versão branca do
rhythm and blue, criando, assim, uma proposta própria.
O nome Rock and Roll2 surgiu nesse contexto. Alan Freed, um disc‐jóquei de
Cleveland, Ohio, EUA, notou que, se a expressão afro‐americana rhythm and blues
fosse trocada por algo mais “branco”, o novo produto musical consumível estaria
completo (CHACON,1985:26).
Vislumbrando no Rock uma onda passageira, algumas grandes gravadoras
como a RCA e a DECCA resolveram se aproveitar do interesse dos jovens brancos
por aquela música afro‐americana, agora com tendências musicais da pop e da
country music, e assinaram contrato com apenas um artista cada uma,
respectivamente, Bill Haley e Elvis Presley. Como explica Friedlander, as gravadoras
esperavam tirar proveito da nova onda de sucesso para depois esperar pelo seu
inevitável fim. Entretanto, o Rock N’ Roll tinha chegado para ficar.
É de consenso entre os pesquisadores da música a primazia de Bill Haley and
his Comets como o primeiro grupo de Rock and Roll, cujo ponto alto foi a música
Rock around the clock, trilha sonora do filme Sementes de Violência (1955). Dirigido
por Richard Brooks, o filme trazia a história de um professor às voltas com uma
turma rebelde, numa escola de Nova York. Arthut Dapieve explica que o entusiasmo
com esse confronto ocasionou quebra‐quebras até mesmo nos cinemas brasileiros,
e serviu para fortalecer a imagem convencional que associava delinqüência e Rock
(2000:11).
Apesar de ser considerado o pioneiro no gênero musical do Rock, Bill Haley
não apresentava os adereços de que o Rock precisaria para estourar como símbolo
da nova juventude. Segundo Paulo Chacon, Bill Haley:
(...) era muito velho e gordo, além de pouco criativo para resistir às
novas exigências. Só um símbolo sexual, devidamente municiado
pelos melhores autores e “cantando e suando como um negro”
poderia transformar aquele modismo numa verdadeira revolução.
E assim surgiu Elvis, the Pelvis (...). Proibido de ser mostrado no Ed
Sullivan Show abaixo da cintura, Elvis logo representou, mesmo
sem o querer, a vanguarda de um movimento que ele próprio não
percebia o alcance (CHACON,1985:27).

2

Quando me referir ao Rock com R maiúsculo, estarei tratando de sua forma geral. Quando o rock
estiver com letra minúscula, estarei me referindo a alguma de suas vertentes específicas.
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Era 1956, e a primeira geração do Rock, o chamado Rock de Elvis Presley,
com sua voz rouca e danças que estimulavam a libido, atingia muito mais sucesso
que o pioneiro Bill Haley havia atingido dois anos antes. Todavia, muitos
representantes governamentais, religiosos e educadores como, por exemplo, o
Conselho dos Cidadãos brancos do Alabama, anunciavam uma campanha para
“livrar o país deste animalístico lop negro” (FRIEDLANDER,2002:47), incriminando o
Rock como música imoral e pecaminosa. Representantes da música pop tradicional,
incomodados com o espaço ocupado pelo Rock, chegaram a assumir posições como
esta de Frank Sinatra, em uma audição no Congresso Americano em 1958: “(Rock
and Roll é) a mais brutal, feia, desesperada e viciada forma de expressão que eu já
tive o desprazer de ouvir. (Ele é descrito e cantado) na maior parte por estúpidos
cretinos (e) por meio de suas reiterações imbecis e letras hipócritas – obscenas ‐ na
verdade sujas...(o rock and roll) consegue ser a música marcial para todo o
delinqüente de costeletas na face da Terra”(FRIEDLANDER,2002,11).
Outro fator importante que deve ser considerando na análise dos contornos
desse choque entre símbolo materiais e culturais de identidade, iniciado nos anos
1950, é:
(...) o enorme abismo histórico que separava as gerações nascidas
antes de, digamos, 1925 das nascidas depois de, digamos 1950, um
abismo muito maior que o entre pais e filhos no passado (...). A Era
de Ouro alargou esse abismo, pelo menos até a década de 1970.
Como rapazes e moças criados em pleno emprego podiam
compreender a experiência da década de 30, ou, ao contrário, uma
geração mais velha entender jovens para os quais um emprego não
era um porto seguro após mares tempestuosos (...) mas uma coisa
a ser conseguida a qualquer hora que a pessoa tivesse vontade de
ir passar alguns meses no Nepal? (HOBSBAWN,2002:322).

Até a década de 1970, o mundo do pós‐guerra era governado por uma
gerontocracia, sobretudo por homens que já eram adultos no fim, ou mesmo no
começo da primeira guerra mundial, e que correspondiam a uma realidade social
que, de fato, provava mais uma vez aos jovens que o mundo estava organizado de
forma insatisfatória.
Tratando mais do amor entre jovens do que suas angústias, o rock clássico
traduzia as ponderações de uma legião de adolescentes que começava a colocar em
questão alguns dogmas da cultura dominante. Durante um lento processo de
desilusões, este novo grupo iniciou um ataque à decência sexual e à família estável,
encorajando a separação da juventude do controle familiar e reformulando
questões que, uma década depois, se tornariam gritos de protesto.
Nesse sentido, Paul Friedlander enfatiza que: “Essencialmente, o rock and
roll proporcionava a seu público, predominantemente de classe média, uma forma
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excitante de extravasar a sua insatisfação e um senso de identidade de grupo, ao
mesmo tempo em que perseguia objetivos sociais estabelecidos” (2002:37).
Em síntese, os gritos do Rock eram ainda apenas suspiros na década de 1950.
As letras das músicas ainda permaneciam subliminarmente contestadoras, às vezes
se resumindo à contestação meramente visual; poucas músicas constituíam críticas
abertas à sociedade vigente. Quanto aos músicos, muitos eram jovens brancos com
fortes raízes country – Elvis, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e os Everly Brothers ‐, ou
afro‐americanos com raízes no blues – Fats Domino, Bill Haley, Chuck Berry e Little
Richard‐, e concentravam suas mensagens no amor romântico, no sexo, da dança e
até mesmo no próprio Rock N’ Roll. Tratava‐se da calmaria antes do tormento.
Tal configuração só mudaria nos anos 1960, quando o caráter libidinoso e
rebelde assumiria posições mais políticas. Nas palavras de Paulo Chacon, “Da
contestação meramente visual (roupas, gestos, moda) e auditiva (o rock n’roll) dos
anos 50 pulava‐se agora para o nível mais profundo, da crítica social e política.
Passara‐se à práxis da luta armada e do pacifismo hippie” (1985:33).
Com a Guerra do Vietnã (1961‐75) e a nova configuração que o rock inglês
assumira, os gritos de crítica social e política da segunda geração do Rock causariam
ecos ainda mais fortes.
O rock inglês obteve contornos próprios através dos jovens operários e da
classe média baixa de centros industriais como Liverpool e Merseybeat. Essa música
se mostrava como um novo veículo catalisador, onde estes jovens podiam exprimir
suas idéias sobre família, amor, drogas e, também, sobre o poder. Para alimentar a
produtividade musical, os ingleses tinham a Segunda Guerra, o espírito vitoriano, o
colonialismo e outras imagens e culpas da História.
Nesse momento, dois caminhos de contestação começam a surgir dentro do
Rock; em São Francisco, EUA, se anunciava a chegada da Era de Aquário: o
movimento hippie trazia como símbolo contestatório uma voz feminina. Janis
Joplin, e previa o advento de um novo mundo. Os Beatles, que em 1967, através do
guitarrista da banda, George Harrison, haviam entrado em contato com as religiões
orientais e o pacifismo hindu, passam a canalizar para suas músicas aquela nova
filosofia. Num evento que se tornou símbolo desse coletivismo juvenil, o Woodstock
(1969) reuniu várias bandas e centenas de milhares de simpatizantes com o
movimento pela paz, e que durante três dias acamparam numa fazenda em São
Francisco assistindo a shows, meditando e compartilhando idéias e pertences.
Outro caminho traçado por algumas bandas de rock da época foi o da defesa
de mudanças por meio da guerrilha. O espírito pacifista não influenciou bandas
como os Rolling Stones, que em 1968 lançam a música Street Fighting Man (Homem
que briga nas ruas). As barrigadas estudantis de Paris em maio de 1968 pregavam a
revolução pela força, atraves da união dos estudantes com a classe operária, cuja
força anunciaria o fim da burguesia e a formação de um socialismo verdadeiramente
democrático.

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[135– 147]

Página | 140
Fabio Pontarolo
PROTESTO, CRÍTICA SOCIAL E A INFLUÊNCIA MUSICAL DO ROCK N’ROLL NA MÚSICA POPULAR
BRASILEIRA DO PÓS‐GUERRA.

Teixeira Coelho analisa o caráter cultural desse movimento enfatizando que
“1968 foi também o ano de Marcuse e da denúncia do conforto, da opulência e da
razão técnica como sendo, todos eles, elementos de opressão e mistificação. O
design, visto após a Segunda Guerra como forma avançada de uma nova cultura, foi
denunciado em 68 como violentador da cultura (...). A diferença entre o design e a
arte é toda aquela que existe entre o ter e o ser” (1989:24).
Essas “duas juventudes”, tanto a guerrilheira quanto a pacífica, descobriram
a revolução sexual da pílula anticoncepcional e a libertação social atribuída ao uso
de drogas como LSD e maconha, ambos despedaçando as cadeias do Estado, dos
pais e das convenções sociais. O sentido da união desses quatro elementos – sexo,
drogas, revolução e rock – se apresenta magnificamente explicado por Hobsbawn:
Para eles, o importante era sem dúvida não o que os
revolucionários esperavam conseguir com suas ações, mas o que
faziam e como se sentiam fazendo‐o. Não se podia claramente
separar fazer amor e fazer revolução (...). As drogas (...)
espalhavam‐se não só como um gesto de rebelião, pois as
sensações que elas tornavam possíveis podiam ser atração
suficiente (...); fuma‐la (tipicamente uma atividade social) [era] não
apenas um ato de desafio, mas de superioridade em relação ao que
a proibiam (HOBSBAWN,2002:326).

O limite da segunda geração do Rock, entretanto, acabou sendo a repressão
de uma sociedade demasiadamente conservadora para compreender o novo
mundo que eles estavam oferecendo. As barrigadas de Paris foram reprimidas ainda
em 1968 pelo general francês de Gaulle, e a posição do presidente Nixon, mantendo
tropas americanas no Vietnã até 1975 esfriariam os ânimos dos hippies e decretaria
o fim da Era de Aquário. À tal frustração no final da década de 1960 se aliou as
mortes por overdose de vários roqueiros que simbolizavam à postura de toda uma
década; Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones e Duane Allman.
Não bastasse isso, em 1970 os Beatles anunciavam a separação do grupo,
marcando o fim de uma década. Em 1971, já em carreira solo, John Lennon
escreveria a música que se tornaria o testamento desse espírito utópico contra o
sistema que ele não conseguira derrubar. A música de chamava Imagine.
A partir do final da década de 1960, a tecnologia de gravação tornaria o Rock
altamente sofisticado. A influência dos “deuses da guitarra” durante os anos 1960
levou ao desenvolvimento do hard rock – um rock com guitarras mais distorcidas e
um som mais pesado que aquele das décadas de 1950 e 1960 ‐, tocado por bandas
como Led Zeppelin e Black Sabbath. O rock progressivo seria outro novo estilo,
incorporando elementos da música erudita e contando com bandas como Gênesis e
Pink Floyd.
A não ser em shows como o da banda Pink Floyd – onde, em músicas como
Another Brick in the Wall, simbolicamente se quebrava um muro (remetendo ao
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muro de Berlim) em plena Guerra Fria, esses estilos de rock revelaram um ambiente
estritamente controlado, onde as composições musicais sofisticadas, elaboradas em
estúdio, permaneciam quase sem nenhuma forma de crítica social.
Desse contexto, aliado à primeira crise da economia que colocaria um fim à
Era de Ouro do Capitalismo, por volta da metade da década de 1970 surge a dance
music. Esse estilo, com raízes na funk music de origem afro‐americana, tentava
trazer a idéia de volta à simplicidade e à dança, porém, logo se tornou um modismo
passageiro da alta sociedade americana e se associaria apenas à cultura gay.
A resposta a essa sofisticação musical, de acordo com veio do ambiente
turbulento gerado pela crise na economia britânica. O desemprego aumentava e a
violência explodia nos guetos britânicos. Com isso, jovens das classes menos
favorecidas, insatisfeitos com a falta de oportunidades econômicas e educacionais
se revoltavam, canalizando a desilusão com o futuro num movimento musical
denominado punk rock.
Rejeitando a sofisticação técnica, os punks faziam suas músicas ao modo do‐
it‐yourself, 3 utilizando como instrumentos apenas guitarra, contra‐baixo e bateria,
além de um vocalista com pouca ou quase nenhuma noção prévia de tom e melodia.
Bandas como Sex Pistols e The Clash representavam a atitude de uma
subcultura que tinha a intenção de chocar a sociedade através de um ataque aos
valores tradicionais e à autoridade. Músicas contendo palavras perturbadoras para a
sociedade tradicional como ‘anti‐Cristo’, ‘anarquia’ e ‘destruição’ eram aliadas a uma
roupagem como a descrita por Friedlander:
Suas roupas eram intencionalmente elaboradas para fazer o vestir
parecer tão repugnante quanto possível, aludindo a qualquer coisa
que causaria revolta imediata ao olhar... Cabelo cortado rente à
cabeça e tingido de qualquer cor desde que não parecesse natural,
e colocado em forma de espetos com vaselina; narizes, orelhas,
rostos, lábios e outras extremidades furadas com vários alfinetes
de fralda, correntes e insígnias penduradas; camisas velhas e
rasgadas com pichações presumíveis de títulos de canções,
perversões ou observações críticas; pulseiras e coleiras de couro
preto crivadas de tachas prateadas, às vezes trazendo correntes
presas (FRIEDLANDER,2002:369).

Entretanto, mesmo com toda a ofensividade e imprevisibilidade dos punks,
seus elementos musicais e líricos foram absorvidos pela cultura pop dos anos 1980,
dando origem ao termo new wave 4 para designar as adaptações e misturas
musicais que surgiram no decorrer dessa década.
Torna‐se imprescindível, nesse ponto, esmiuçar o tipo de interpretação dado
a este estudo do Rock. Muitos aspectos não foram explorados em função da
3
4

Tradução da língua inglesa: faça você mesmo.
Tradução da língua inglesa: nova onda.
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primazia pela interpretação dos movimentos de mentalidade e questionamento de
valores que o Rock compreende. Na análise dos elementos de rebeldia
comportamental, avalio o contexto social onde eles surgiram e como se relacionam
com os elementos normais para o período. Jeans, camisetas e casacos de couro –
símbolos rebeldes nos anos 1950 ‐ se tornaram mero padrão de moda nos anos
1980.
Outro ponto importante desse trabalho é o papel político do Rock,
preconizado da seguinte forma:
Divulgar é o grande papel político da música e, no nosso caso, do
Rock. Os estreitos limites de uma manifestação artística de três ou
quatro minutos não permitem, como talvez preferissem alguns,
longas argumentações, citações de outros autores, comentários de
rodapé e outras particularidades cabíveis num outro veículo e
destinado talvez ao mesmo público (nem sempre), mas que
naquele momento, não se encontra disposto a longas explanações
teóricas (CHACON,1985:51).

Constituindo uma profissão de ritmos, identidades e idéias, o Rock penetrou
numa significativa parcela das sociedades ocidentais. É nesse sentido que tratarei
agora da análise dos reflexos desses movimentos dentro do contexto da música
brasileira, traçando um panorama da canção de protesto no Brasil e seus efeitos.
A partir da década de 1940, sobretudo com o fim da Segunda Guerra
Mundial, os Estados Unidos iniciaram uma virada na política de relacionamento com
os países latino‐americanos. De acordo com José Ramos Tinhorão,
(...) quando o governo Roosevelt abandona definitivamente o
chamado isolacionismo e cria o Escritório de Coordenação de
Assuntos Interamericanos (The Office of Coordinator of Inter‐
American Affairs – CIAA), a fim de “aproveitar o fechamento dos
mercados europeus para atrair os países latino‐americanos à nossa
órbita”, a situação do mercado da música popular sofre uma
reviravolta no Brasil (TINHORÃO,1998:301).

Com a propaganda maciça do american way of life – o estilo de vida
americano, a partir de então exaustivamente explorado pelo cinema e pela música
americana que chegava ao Brasil. As reações desencadeadas surgiram na música
brasileira nas mais variadas formas.
Na busca por diversão, a massa urbana de alta classe média do Rio de Janeiro
– desejosa da modernidade tardia que chegava ao país, seja através de óculos Ray‐
Ban, de calças blue‐jeans ou do consumo de whisky ‐, encontraria nas boates
sombrias e fechadas, montadas quase sempre nos subsolos dos edifícios de
Copacabana, a vida noturna que caracterizava as diversões “modernas”.
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Bandas de jazz e de ritmos da moda americana feitos para dançar, como os
movimentados boleros, fox‐blues, be‐bops e boogie‐wvogies começam a dividir
espaço com o tradicional samba, já utilizado pela campanha cultural‐nacionalista
realizada pelo presidente Getúlio Vargas, através da popularização do rádio nos
anos 1930. Na perspectiva de Luiz Tatit (2002) o samba‐canção pós‐1945, mesmo
desenvolvendo um compasso mais lento e adaptado à dança de salão, como o
samba desenvolvido por Pixinguinha, caminhava para um excesso de conteúdos
passionais, numa feição melodramática esteticamente afinada com o público menos
preparado para a “modernidade”, ou seja, a maioria pobre do país; e deixava
progressivamente de atrair o gosto do público com maior poder de consumo, em
outros termos, a elite interessada na modernidade e a juventude estudantil. Isso só
mudaria no final da década de 1950, com a chegada da Bossa‐Nova.
Por outro lado, nesse mesmo contexto, um estilo de samba escapou da linha
tradicional carioca e das influências estéticas do jazz, fazendo a denúncia dos
resultados negativos do crescimento urbano‐industrial dos anos 1950. Adoniran
Barbosa fez do samba paulista um canal de afirmação do drama de uma grande
cidade em plena afirmação. Em Saudosa Maloca (1951) ele debate a demolição das
malocas e a expulsão da população pobre para a periferia. Nas palavras de Valter
Krausche, “Através do conformismo e do humor, Adoniran acaba por afirmar o
inconformismo, a tristeza e a injustiça” (1983:84).
Conjuntamente na década de 1950, após a já citada estréia do filme
Sementes de Violência (1955) no Brasil e, conseqüentemente, do primeiro rock de
grande sucesso, Rock around the clock, as gravadoras brasileiras, através dos
cinemas e das rádios que já reservavam espaço em suas programações para o Rock
N’ Roll americano, lançam versões em português das músicas americanas. De
Taubaté, São Paulo, os irmãos Campello – Sérgio e Célia ‐, batizados com os nomes
artísticos de Tony e Celly gravam os primeiros Rocks em português. Músicas como
“Banho de Lua” e “Estúpido Cúpido” compunham a trilha sonora da “juventude
transviada” brasileira dos anos 1950, com uma postura bem comportada para a
época. Entretanto, com Celly Campello abdicando da carreira no início dos anos
1960 para se tornar mãe, os primeiros ídolos brasileiros do rock saíam de cena.
Em 1959, como conseqüência do aperfeiçoamento do samba‐canção, surge a
Bossa‐Nova, expressando um novo comportamento do músico e do intérprete
frente às novas possibilidades oferecidas pelas gravações e pelo poder da
radiodifusão e da televisão. Segundo Marcos Napolitano (2002), segmentos da
historiografia da música refletem o culto que se formou em torno desse
movimento, considerado não como um estilo ou gênero, mas como um
pensamento musical que romperia com os elementos estéticos e culturais
“arcaicos” do samba tradicional, superando e reelaborando a música brasileira.
Contando com nomes como Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Vinícius de
Moraes e Elis Regina, o movimento bossanovista, iniciado na fase
“desenvolvimentista” do governo Juscelino Kubitscheck – a do crescimento dos
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cinqüenta anos em cinco ‐, se aproximou do cool jazz americano para selecionar
elementos que complexificariam o samba, integrando melodia, harmonia, ritmo e
contraponto numa espécie de birritmia, com o expressivo acompanhamento do
característico “violão gago”, apelido que correspondia à maneira de tocar violão
iniciada por João Gilberto.
Esses novos recursos conquistariam o segmento de consumidores que ditava
a ordem de valores na cultura musical brasileira – a elite intelectualizada do país ‐,
fazendo da música sertaneja e do samba tradicional gêneros considerados
“cafonas,” a partir de então, pela elite consumidora de gêneros mais sofisticados.
Todavia, a partir dos anos 1960, a insatisfação da jovem geração carioca com
a realidade política desenvolvimentista iniciada nos anos 1950, a qual se revelava
incapaz de absorver a totalidade de novos profissionais de nível superior formados
pelas universidades, levou os estudantes a uma atitude de participação mais crítica
da realidade, desvencilhando‐se da temática da flor, amor, céu azul e mar dos
primeiros sambas de bossa‐nova e adotando um tipo de música nacionalista com
mensagens de cunho sócio‐político.
A partir da instalação do regime militar de 1964, com o programa “O Fino da
Bossa”, da TV Record, comandado por Elis Regina, o movimento estudantil‐musical
manteve aliança com o setor de protesto musical contra o regime militar. Liderada
por Geraldo Vandré e Chico Buarque, a música engajada também se opôs à
alienação (termo da época) da nova leva do rock do país, a Jovem Guarda
comandada por Roberto Carlos.
A Jovem Guarda avançava em relação aos primeiros sucessos de Celly
Campello no que diz respeito à temática das letras. Tentando seguir a estética do
rock inglês, conhecido por iê‐iê‐iê, por conta de She loves you (“yeah, yeah, yeah”)
que os Beatles gravaram em 1963, o Programa Jovem Guarda ocupava o horário
vago das tardes de domingo da TV Record, após os clubes de futebol proibirem a
transmissão direta de suas partidas. Arthur Dapieve (2000) argumenta que o rock da
Jovem Guarda ainda era ouvido como um artigo importado e supérfluo pela crítica
musical, sobretudo por conta das letras sobre carrões e festanças ‐ realidades
indisponíveis para a grande maioria da população brasileira.
Nesse ponto, vale lembrar que a transformação social apregoada pela
contracultura anglo‐americana, além de não difundida pelo rock brasileiro, não
representava a realidade sócio‐econômica dos países do chamado Terceiro Mundo.
Como explica Hobsbawn,
Na maior parte do mundo, as velhas texturas e convenções sociais,
embora solapadas por um quarto de século de transformação
social e econômica sem paralelos, estavam tensas, mas ainda não
em desintegração. Isso era uma felicidade para a maior parte da
humanidade, sobretudo os pobres, pois a rede de parentesco,
comunidade e vizinhança era essencial para a sobrevivência
econômica e, sobretudo para o sucesso num mundo em mudança.
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Em grande parte do Terceiro Mundo, funcionava como uma
combinação de serviço de informação, intercâmbio de trabalho,
um prol de trabalho e capital, um mecanismo de poupança e um
sistema de seguridade social. Na verdade, sem famílias coesas, os
sucessos econômicos de algumas partes do mundo (...) são difíceis
de explicar (HOBSBAWN,2002:328).

Sem se desvencilhar dos valores familiares e sociais cimentados num país
extremamente católico como o Brasil, e dona de um posicionamento político
acrítico, a Jovem Guarda permaneceria como um modismo até que aquela turma
amadurecesse e seguisse outros rumos. E assim aconteceu, em 1968.
Entretanto, ainda em 1967, enquanto as duas tendências – Jovem Guarda e
Bossa Nova ‐ disputavam seu público nas telas da Rede Record, uma atitude
musical, misturando guitarra elétrica com samba de bossa‐nova e berimbau,
irrompe a dicotomia que vinha se alastrando entre a MPB5, “engajada”; e a jovem
guarda “alienada”.
Chamando a atenção através da mistura de gêneros e estilos e do humor
irônico de uma linguagem metafórica, o tropicalismo de Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, Os Mutantes, Capinam, Torquato Neto e Rogério
Duprat acusava a musica engajada de ter folclorizado o subdesenvolvimento e de
constituir um bloco ideológico monolítico, portanto populista e nacionalista,
fornecedora de uma saída escapista pelo culto do “dia que virá”, ao invés de
conscientizar o povo.
Estimulando a criação de um tipo de canção mais híbrida, veiculando em uma
única canção, elementos considerados pelas correntes de opinião mais tradicionais
como auto‐excludentes, a Tropicália procurava acabar coma dicotomia
artístico/comercial, culto/popular na MPB.
Inicialmente repudiado pelas platéias estudantes “politizadas” dos Festivais
Internacionais da Canção, o impacto do movimento tropicalista exigiu a revisão das
bases estéticas e dos valores culturais da MPB.
Mesmo com o fim do movimento e o exílio de seus líderes após a instauração
ao Ato Institucional nº 5, o AI5, e proibição da crítica política nos meios de
comunicação, na cultura e na arte, a ruptura das previsões – sentidas no decorrer da
década de 1970 ‐, fez com que artistas como Raul Seixas, Rita Lee, Tim Maia e o rock
nacional dos anos 1980 passassem a ser reconhecidos pela música acadêmica como
legítimos produtores da música brasileira.
No âmbito do rock nacional, Os Mutantes potencializaram a união de rock
progressivo e MPB pelos idos da década de 1970, confirmando o grupo nos círculos
da crítica musical como o primeiro do rock brasileiro no sentido exato da expressão.
5

Sigla criada por volta de 1965, a partir da estratégia de “nacionalização” da Bossa Nova, a qual
traduzia uma busca de “comunicabilidade e popularidade” do movimento bossanovista, sem
abandonar as conquistas do velho samba (NAPOLITANO,2002:64).
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Raul Seixas, Secos & Molhados, Erva Doce, Made in Brasil, Vímana e outros
grupos conduziram o rock nacional através dos anos de chumbo da ditadura militar
sem pretensões de exercer qualquer tipo de crítica social ou política – ambas
proibidas ‐ e, do mesmo modo, sem ameaçar a hegemonia musical da MPB herdeira
da bossa nova.
Com o processo de redemocratização e o gradativo abrandamento da
censura no inicio dos anos 1980, desencadeou‐se uma crise comercial e criativa na
MPB. Segundo o autor, a MPB se autocelebrava nos festivais promovidas por redes
de TV e, mesmo com a volta do exílio de músicos identificados com o protesto
musical, mantinha o excesso de conteúdos passionais, predominantes no contexto
dos anos 1970. Dessa forma, uma nova geração de bandas e músicos, identificados
com as vertentes do movimento Punk e com as tendências musicais das new waves,
passou a se destacar como intérpretes da contestação política e social do país após
o início da abertura política, assumindo a hegemonia da grande audiência jovem
nacional através de suas inflexões predominantemente temáticas.
Nesse sentido, a contestação por reformas sociais possibilitadas com a
abertura política dos anos 1980, no Brasil, foi alavancada por várias esferas sociais,
entre elas, pelo rock brasileiro da década. Bandas e artistas de diversos pontos do
país estabeleceram a contestação político‐social como a linguagem musical
tradutora dos anseios, insatisfações e expressões culturais de uma geração, que
cresceu durante a ditadura e começou a entender a importância da liberdade de
expressão e participação com a redemocratização do país no início dos anos 1980.
Surgiram músicas como “Comida” (1987) dos Titãs6, com versos como
“Agente não quer só comida”, contestando por melhorias nas condições de vida e
“Que país é este” (1987) da Legião Urbana7, denunciando as injustiças políticas e
sociais da nação. Entretanto, estas músicas são apenas alguns exemplos das
temáticas desenvolvidas no período analisado.
A análise dos elementos de rebeldia comportamental do Rock,
contextualizadas com os valores e novas identidades sociais convencionados em
cada período, relacionam simbolicamente esse estilo musical à busca de novos
valores e novas identidades sociais nas sociedades capitalistas ocidentais. Dessa
forma, a música popular brasileira – também influenciada pelo discurso do Rock a
partir dos anos 1970 – pode ser contextualizada não apenas numa concepção
artística, mas também na representação de pensamento e idéias que traduziam a
inquietude frente à realidade social, política e econômica brasileira do período.
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BRAZILIAN POPULAR MUSIC OF THE POST‐WAR.

ABSTRACT: This article analyzes the relations between the Rock n’Roll music and
the social protest as from the appearing of this kind of music, after the Second
World War (1939‐1945). I also study the influences of the Rock n’Roll music in the
Brazilian music, and your subsequent protest music in the same period.
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REGIÃO, PAISAGEM E SOCIEDADE NO CONTEXTO GEOSSISTÊMICO:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
José Carlos Luiz*

RESUMO: Este artigo se baseia em estudos feitos por vários autores sobre a
dinâmica da paisagem (geossistema) e suas relações com o homem. O objetivo é
trazer à tona, a problemática que envolve as relações socioambientais e, como eles
exercem influência um sobre o outro. Para isso, foram consultadas teses, artigos,
livros e revistas que tem relação com tema. Os resultados mostraram que os
estudos geossistêmicos foram determinantes para o entendimento da paisagem
através dos tempos e que, atualmente com a utilização do geoprocessamento, a
possibilidade de detalhes permite fazer diagnósticos, prognósticos e sínteses mais
precisas das relações bióticas, abióticas e antrópicas nos sistemas.
Palavras‐chave: Revisão, Paisagem, Geossistema, Modelos Geossitêmicos.

INTRODUÇÃO
Uma das características fundamentais da Geografia Física, é a maneira de
interpretar as dinâmicas dos conjuntos estruturais que estabelecem processos, e
que de uma forma ou outra, condicionam a existência de vida nos ambientes. Essas
estruturas (bióticas, abióticas e a representação humana), em um passado não
muito distante, evidenciavam uma harmonia entre homem e natureza, sendo isso, o
marco principal do equilíbrio no planeta, pois suas relações da troca de energia e
matéria permitiam que os cenários paisagísticos se auto‐regulassem e assim, de
forma cíclica, essa dinâmica temporal para ambos dava continuidade à vida.
Entretanto, a partir do inicio do século XX a imponência arbitrária do homem,
fez com que aquela natureza que ostentava uma exuberante forma homogênea de
energia, ficasse submissa frente à forma especulativa e irracional do homem, em
retirar os recursos promovidos por essa natureza, sem haver um retorno ou, um
ponto de equilíbrio.
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A harmonia que existia entre esses representantes do meio natural, já se fazia
parte do passado, dando lugar a desastrosas alterações e deixando cicatrizes
ambientais de grandes magnitudes nos cenários paisagísticos em vários pontos do
planeta. Essa inserção mais ativa, dependente e, austera do homem frente à
natureza, cada vez mais vem desestabilizando e desencadeado processos, que de
maneira significativa, altera os componentes bióticos e abióticos,
conseqüentemente as condições de vida das sociedades humanas.
Nessa concepção, os estudos de paisagem e sua descrição, sempre foram
fontes de inspiração de diversos pesquisadores, desde a Grécia antiga, até nos mais
modernos centros de pesquisas espalhados atualmente pelo mundo e que, de uma
maneira geral, partem dos pressupostos que a natureza é responsável pelos
eventos que dão suporte e, estabilidade da vida no planeta. Pois, a historia,
juntamente com a paisagem se modificam e se interagem abrindo um vasto campo
de concepções teóricas.
Essa atual intervenção e transformação dos meios naturais pela ação humana
vêm conseqüentemente afetando de forma irreversível o ambiente. Os exemplos
são vistos diariamente na mídia televisiva, como o derretimento das calotas polares
causadas pelo aquecimento global, poluição nos mais variados ambientes,
queimadas, desmatamentos, degradação dos solos e, ultimamente a pressão sobre
os recursos hídricos, ameaçando a disponibilidade de água doce potável.
As pesquisas sobre o meio ambiente visam, sobretudo, amenizar os efeitos
causados pela interferência humana, cada vez mais tecnificada, de modo a
encontrar um equilíbrio que integre sociedade a natureza.
Nesse paradigma, a geografia em seus diversos ramos aborda os mais
variáveis temas com relação ao ambiente, por meio de estudos integrados da
paisagem (geossistemas), onde a sua estrutura (definida a partir da organização dos
elementos que a compõe) e dinâmica, (fluxos e troca de matéria e energia),
definem as potencialidades e fragilidades desses ambientes em face de
determinadas formas de uso e ocupação (LUIZ, 2007).
Dentro dessa problemática, o objetivo deste artigo e mostrar por meio de
uma revisão bibliográfica as diferentes facetas de integrar a paisagem com o
homem, principalmente pelo geossistema, mostrando características e, diferentes
pensamentos dos autores citados.

1. METODOLOGIA
Este estudo de revisão bibliográfica abordou assuntos pertinentes aos estudos da
paisagem e suas relações com o homem (geossistema). Para isso, fez‐se uma
revisão literária desde a década de 1963 até 2004, em livros, teses, artigos e revistas,
que nortearam e norteiam sobre tal temática.
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Os seguintes aspectos foram destacados das referências consultadas:
•

questões históricas, epistemológicas e metodológicas referentes ao estudo
da paisagem.

2. REVISÕES DA LITERATURA
Dentro da complexidade de integração do natural e o humano, a geografia
enquanto ciência da terra e, em seus diferentes ramos de atuação, se destaca, e de
forma holística, vem contribuindo ao longo da história de forma a amenizar os
efeitos emanados tanto pela natureza quanto pela comunidade humana.
A contribuição geográfica começa a ter participação antes de Cristo, com os
gregos, que se destacaram na descrição da paisagem, zoneamento climático,
elaboração de mapas e na cosmologia. Entre vários: Aristóteles, Eratóstenes,
Anaximandro e Estrabão. Esse último se destaca por ser o marco inaugural da
Geografia Regional (CLAVAL, 2004; LENCIONI, 2003).
Nos séculos que se sucederam, desde a queda do império romano até o
término do período medieval, outros trabalhos de descrição da natureza e
mapeamento foram realizados, principalmente pelos árabes. Esses escritores
deixaram obras notáveis, ainda hoje de grande interesse para os estudiosos da
ciência geográfica (ANDRADE, 1987).
No período medieval o mundo se explicava pela bíblia, e na filosofia
aristotélica. Os questionamentos entre fé e razão já se tornavam eminentes na voz
de pensadores como Francis Bacon (1214 e 1294), para ele, o conhecimento deveria
se livrar de toda sorte de representações; para tanto, propôs o método
experimental, que, fundado em observações e comparações, permitiria chegar às
formas universais e generalizações. Dizia que a partir de um trabalho ordenado e
sistematizado não por procedimentos acidentais a indução se realizaria, conduzindo
ao conhecimento (LENCIONI, 2003).
Os séculos XVI e XVII foram marcantes devido à realização de novas
descobertas em física, astronomia e matemática, conhecidas como Revolução
Científica e associados aos nomes de Copérnico, Galileu, Descartes, e Newton. A
visão do mundo medieval, baseada na filosofia aristotélica e na teologia cristã,
muda radicalmente, o universo antes visto como orgânico vivo e espiritual é
substituído pela noção do mundo como uma máquina (Mecanicismo Cartesiano),
(CAPRA, 1996).
A observação, a quantificação, a mensuração, a descrição, o conceito de
função e a preocupação com a elaboração de leis gerais passaram a ser os novos
referenciais do pensamento. Esse pensamento conhecido como iluminismo,
destacou a capacidade humana de encontrar soluções racionais para todas essas
questões (LENCIONI, 2003).
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Essa liberdade de expressar cientificamente trouxe avanços significativos
para o desenvolvimento da humanidade, inclusive nos estudos geográficos, tanto
que no inicio da segunda metade do século XVIII, a geografia aparece como
disciplina particular de ensino tendo em Emmanuel Kant a raiz da idéia que o
fundamento da Geografia é o espaço.
Na concepção de Kant, o espaço geográfico é de natureza diferente do
espaço matemático, porque se divide em regiões que se constituem no substrato da
história dos homens. Diz que uma grande imperfeição da história era não se
preocupar em saber onde os fatos haviam ocorrido.
Kant advertiu sobre a impropriedade de se considerar cada parte da
totalidade como uma parte em si e para a importância de ser ter uma idéia do todo.
Além disso, chamou atenção para o fato da descrição geográfica deveria levar em
conta o tempo e o espaço; não simplesmente o conceito (ibidem p.79).
Antes mesmo da dita Geografia Moderna, o período clássico foi marcado por
obras de geógrafos que deixaram seu rastro de contribuição, haja vista que muitos
já se preocupavam com fenômenos naturais como a formação estrutural da Terra;
vulcões; clima, etc.
Segundo Andrade, entre muitos geógrafos que se destacaram, pode‐se citar:
[...] Leibnitz, que falava das rochas sedimentares e porque se
apresentavam em formas de camadas; [...] Montesquieu, que
estudou os climas, admitiu que eles tivessem grande influência nas
formas de pensar e de agir dos homens; [...] Bernardo Varenius
tentou explicar as formas de relevo, a rede fluvial, as condições
climáticas. Varenius teve grande valor pelo fato de haver unido a
Geografia Geral, Matemática, à Geografia descritiva, humanista,
literária em uma só totalidade e de haver feito tanto a descrição
como a interpretação das formas e fenômenos descritos,
indicando relações de causa e efeito (ANDRADE, 1987, p.45) (grifo
nosso).

Valem destacar no século XVIII, o trabalho de Philipe Buache, que apresenta
uma forma sistematizada, conjuntos territoriais que não se baseiam na evidencia
das divisões políticas e sim em uma divisão fundada nas bacias hidrográficas. É com
o trabalho de Buache, é que podemos nos referir à gênese de uma Geografia
Regional liberta das fronteiras políticas, inaugurando uma trajetória nova na
determinação dos recortes regionais.
No final do século XVIII, tem‐se a primeira revolução industrial com a
expansão do capitalismo, conseqüentemente inicia‐se com mais intensidade a
interferência antrópica nos ambientes naturais. E ainda com bases no positivismo
de Augusto Comte, o historicismo, determinismo, possibilismo, inspirados na
filosofia iluminista, a geografia entra na fase dita moderna. Esse pensamento
moderno na geografia objetivava uma nova forma de analisar e interpretar a
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natureza e a sociedade, levando a geografia a ser um ramo específico de
conhecimento.
O último quarto do século XVIII, é marcado pelo surgimento de um dos
maiores naturalistas e explorador do contexto geográfico, Alexader von Humboldt.
Segundo Moraes (1999, p.47), a proposta de Humboldt de Geografia, aparece
na “justificativa e explicitação de seus próprios procedimentos de análise, não
estava preocupado em formular os princípios de uma nova disciplina, não tinha um
conteúdo normativo explicito. Humboldt entendia a Geografia como a parte
terrestre da ciência do cosmos, isto é, como uma espécie de síntese de todos os
conhecimentos relativos à terra”.
Neste sentido, Capra (1996, p.36) comenta que: “a síntese global de
Humboldt levou‐o a identificar o clima como uma força global unificadora e a
reconhecer a co‐evolução dos sistemas vivos, do clima e da crosta da terra, o que
quase resume a contemporânea hipótese de Gaia”.
Da mesma época, Carl Ritter, também se fez presente na discussão da
diversidade e comparações. Conforme afirma Moraes (1999, p.49), “para Ritter a
Geografia deveria estudar os arranjos individuais e compará‐los. Cada arranjo
abarcaria um conjunto de elementos, representando uma totalidade, onde o
homem seria o principal elemento”.
Na concepção de Ritter, a Terra constitui um todo orgânico e a região, uma
parte deste organismo. Levando‐o Ritter a seguinte definição:
Apresentar um retrato vivo de todas as terras, com seus produtos
naturais e cultivados, seus aspectos naturais e humanos... e
apresentar tudo isto como um todo coerente, de modo que as
interferências mais significativas sobre o homem e a natureza se
evidenciarão por si, especialmente se comparadas lado a lado
(LENCIONI, 2003, p.92).

Ritter tinha como procedimento de estudo geográfico o seguinte caminho:
começar pela análise do relevo, do clima, da população e das atividades humanas
para se chegar a uma síntese geral. Propondo, portanto, o caminho da indução
(ANDRADE, 1987), (LENCIONI, 2003).
Este esquema inspirou muitos geógrafos, inclusive Vidal de La Blache, em
como proceder na análise regional.
Num e outro, (Humboldt e Ritter) a referência básica residiu na busca da
unidade e causalidade dos fenômenos. Com ambos, a Geografia caminhou para se
constituir em um ramo particular do conhecimento, que procura relacionar o
homem à natureza, base da compreensão da realidade. Compete destacar que é
Humboldt o precursor da Geografia Física e Ritter da Geografia Humana (CASSETI,
2004).
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A paisagem sempre ocupou (e ocupa) de forma pragmática o pensamento do
geógrafo, a forma de análise através dos tempos, deu‐se desde a interpretação em
pequena escala (Sistematização continental) e, em grandes escalas (Regiões).
Segundo Moraes (1999, p.69), “as formas de se analisar as regiões e suas
relações históricas existentes entre o homem e o meio, e a adaptação que esse
meio proporciona levando à hábitos, usos e costumes foram dominados como
“Gênero de vida”, pelo pensamento máximo da figura de Vidal de La Blache”.
É com Vidal de La blache, que a Geografia atinge um status independente e se
consagra como um ramo específico da ciência. Com ele, o termo Geografia Humana
se sobrepõe ao de Antropogeografia (Determinismo Ratzliano), pois La blache
colocava o homem como um ser ativo no meio natural, o que interessaria à análise
seria o resultado da ação humana na paisagem, e não esta em si mesma. Mas
também admitiu que em alguns casos pudesse ser o contrário levando‐o a dizer
explicitamente: “a Geografia é uma ciência dos lugares, não dos homens”. O que
diferia de Ratzel em seu pensamento naturalista, onde o homem era minimizado
perante o meio e aparecia como um agente passivo (MORAES, 1999), (ANDRADE,
1987), (LENCIONI, 2003), (LACOSTE, 1988).
Convém mencionar nesta revisão bibliográfica, que não entraremos na
questão Geopolítica de Ratzel (Determinismo) e Lablache (Possibilismo), pois
demos apenas um breve cunho contextual do pensamento naturalista da sociedade
e natureza entre ambos.
Na segunda metade do século XIX e início do século XX, o termo região e
paisagem difundiram‐se entre vários ramos das ciências naturais e, pesquisadores
começam a estabelecer critérios para a análise.
Entretanto a dúvida de se estabelecer se a geografia era uma ciência voltada
para os estudos gerais (nomotético) ou, para os estudos particulares (idiográfica),
conduziu a um impasse teórico, dividido entre Geografia Regional e Geografia Geral.
A preocupação, entre as relações entre o homem e o meio, também já se fazia
presente nas obras de Haeckel, onde utilizou pela primeira vez o termo
Ecossistema, que é definido como um conjunto constituído por um grupo de seres
vivos de diversas espécies e por seu ambiente natural, conjunto que é estruturado
pelas interações que esses seres vivos exercem uns sobre os outros e pelas que
existem entre eles e seu meio. Mais tarde, no século XX, esse conceito foi
reformulado por Tansley, lançado as bases para a teoria de ecossistema
(CHRISTOFOLETTI, 1981), (GREGORY, 1992).
As discussões sobre as dinâmicas e relações que ocorrem na litosfera,
atmosfera, hidrosfera e biosfera, instigavam cada vez mais os pesquisadores das
ciências da terra de várias escolas geográficas, como a Alemã, Soviética, Francesa e
Anglo‐Saxônica, levando aos pesquisadores dessas escolas a várias interpretações
sobre os fenômenos que ocorriam nesses espaços.
Um exemplo é Lucien Gallois, que analisando antigos documentos
cartográficos, mostrou que por meio destes se poderia compreender a formação
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das regiões. Outros seguidores da escola Lablachiana, como: André Chollay, Albert
Demangeon, Daniel Faucher, Raoul Clanchard, Jules Sion, Antoine Vacher, Jean
Brunhes, Pierre Deffontaines e Emmanuel de Martonne desenvolveram propostas
incorporando novas questões que interagiam na paisagem, questões estas que era
pouco presente e mesmo ausentes nos trabalhos de Lablache (ANDRADE, 1987).
Na mesma concepção, a dicotomia se expressa mais explicitamente quando
De Martonne (1991, p.29) comenta que “o relevo oferece várias diferenciações
morfológicas influenciadas pelo clima e vegetação”.
Na escola soviética (Ex‐URSS), cabe destacar a figura de V.V. Dokoutchaev,
com seus trabalhos em relação aos solos e ao mesmo tempo integrando‐os em
análises com a paisagem (GREGORY, 1992).
Passos (2003, p.36), relata que para Dokoutchaev, o solo era: “o resultado da
interação dos elementos da paisagem, isto é, do complicado sistema de interações
do complexo natural: a rocha mãe, o relevo, a água, o calor e os organismos”.
Na década de 30, a discussão sobre a problemática das paisagens, teve
também como destaque na escola soviética, Grigoriev e Berg. A geografia russa
sempre se interessou por esses sistemas que correspondiam aos “Complexos
Naturais Territoriais”, assim como com as interações e correlações internas entre
eles, muito mais do que com as diferenciações corológicas do espaço (mais
difundidas no estrangeiro), (ROUGERIE e BEROUCHACHVILI, 1991).
A escola Alemã foi à precursora das primeiras abordagens de paisagens
integradas, como os já citados Humboldt e Ritter, houve também excelentes
contribuições de Ferdinand Richthofen, onde defendia a idéia que dada à natureza
heterogênea dos fenômenos sobre a superfície da terra, eram fundamentais os
estudos sistemáticos que buscassem definir leis gerais.
Alfred Hettner, outro grande pesquisador da escola Alemã, tinha em seu
pensamento que na paisagem deve‐se procurar relações estabelecidas entre os
fenômenos de diferentes lugares, e como esses fenômenos estão inter‐
relacionados, poderiam suas particularidades ser reveladas. Seu pensamento
influenciou pesquisadores da escola anglo‐saxônica, como William Morris Davis e
Richard Hartshorne, esse último, desenvolveu com mais meticulosidade o
pensamento de Hettner (LENCIONI, 2003).
Carl Troll, um Biogeógrafo alemão, foi outra personagem que teve grande
destaque nas formulações de sistematização dos processos bióticos e abióticos,
para ele, toda biocenose esta vinculada às condições ambientas bem características
que dão origem a um tipo de paisagem. Trool foi quem empregou pela primeira vez
o termo Ecologia da Paisagem, mais tarde para maior aplicabilidade internacional,
esse termo e substituído por Geoecologia, o que não difere da Ecologia da
Paisagem, pois para Troll, ambos os termos têm o mesmo significado, pois atuam e
integram simultaneamente os espaços atmosféricos, litosfera, hidrosfera e biosfera
(TROPPMAIR, 2000).

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[148– 169]

Página | 155
José Carlos Luiz
REGIÃO, PAISAGEM E SOCIEDADE NO CONTEXTO GEOSSISTÊMICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

De uma maneira geral, no final do século XIX e início do século XX, as
abordagens sobre região e análise de paisagem ganharam notaridade pelos
pesquisadores da geografia e áreas afins. A paisagem como parte da expressão
combinada de fenômenos naturais, técnicos, culturais e, integrada cada vez mais
com as relações antrópicas, tornou‐se objeto de estudo, devido à difusão dos
problemas ambientais que começavam a dar os primeiros sinais.
A notaridade de pesquisa sistematizadas se torna mais efetivas com as
formulações de Ludwig Von Bertalanffy, com a Teoria Geral dos Sistemas, seu
modelo teórico abrangia os princípios de organização dos sistemas vivos e abertos
que operam afastados do equilíbrio. Essa formulação de Bertalanffy estava baseada
nas leis da Termodinâmica, a lei da dissipação da energia. De acordo com essa lei, há
uma tendência nos fenômenos físicos da ordem para a desordem. Qualquer sistema
físico isolado, ou fechado, se encaminhará espontaneamente em direção a uma
desordem sempre crescente (CAPRA, 1996).
Bertalanffy, em um conceito mais generalizado, em relação à Teoria Geral dos
Sistemas, explica que:
A teoria geral dos sistemas é uma ciência total de “totalidade”, o
que até agora era considerado uma concepção vaga, nebulosa e
semimetafísica. Em forma elaborada, ela seria uma disciplina
matemática puramente formal em si mesma, mas aplicável às
várias ciências empíricas. Para as ciências preocupadas com
“totalidades organizadas”, teria importância semelhante àquela
que a teoria das probabilidades tem para as ciências que lidam com
os “eventos aleatórios” ∙,(BERTALANFFY1,1968 apud CAPRA, 1996,
p. 53).

Na teoria de Bertalanffy, é possível distinguir uma das leis da dialética, que é a
interpenetração dos contrários, onde o jogo de forças antagônicas evidenciadas na
essência pela desordem, embora sintetizadas na aparência pela ordem (CASSETI,
2004; SPOSITO, 2004).
Após a segunda grande guerra, os estudos geográficos em âmbito mundial,
levaram a reflexão sobre a relação do homem e o meio e, suas fragilidades. No meio
dessa dialética, a dicotomia entre Geografia Humana e Geografia já se fazia
presente, e novos paradigmas dessas correntes são difundidos.
Esse período conturbado dentro da geografia se estende até 1970. Mas a
tônica de descrição das paisagens até esse período foi benéfica, pois forneceu
informações fidedignas. O próprio desenvolvimento das técnicas de descrição e
representação foi também um salto favorável da Geografia então dita Tradicional.
Entretanto, instala‐se de forma sólida um tempo de críticas e de propostas no

1

BERTALANFFY, L. V., General System Theory, Braziller, Nova York, 1968.
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âmbito dessa disciplina. Os geógrafos vão abrir‐se para novas discussões e buscar
caminhos metodológicos até então não trilhados (MORAES, 1999).
Claval (2004, p.22), declara que na perspectiva geográfica de novos
paradigmas, “a partir dos anos 60, o objetivo de análises dentro das ciências
geográficas se amplia, em vez de se limitar a apenas uma cadeia causal em
particular, é pelo conjunto de cadeias causais ativas, num meio ou numa sociedade,
que há interesse: nascem os enfoques sistêmicos”.
Para Bennett e Chorley2 (1978, apud, Gregory 1992, p. 227), “os métodos
sistêmicos iluminaram o pensamento, clarificaram os objetivos e abriram o campo
teórico e técnico durante o terceiro quartel do século vinte, de uma maneira
extraordinária”.

3. ABORDAGENS SISTÊMICAS, GEOECOLÓGICAS E METODOLÓGICAS
A partir dos anos de 1970, a ocupação humana intensifica‐se no planeta, à
necessidade de sobrevivência e de supremacia, levou a um desgaste ecológico nos
ecossistemas como um todo. Essa necessidade de sobrevivência levou aos países,
principalmente os de primeiro mundo a uma intensificação da produção de vários
recursos naturais em áreas não aptas, ou acima de sua capacidade de suporte,
provocando vários tipos de incidentes naturais como: erosão e contaminação dos
solos; poluição de rio, lagos; desmatamento; aquecimento global, entre outros.
A tomada de consciência dos problemas ambientais, o conhecimento total do
ambiente nas suas diversas realidades e os seus processos de funcionamento, as
preocupações com a degradação crescente dos valores naturais e as condições de
vida, tanto na cidade quanto nos centros rurais, haviam intensificado a necessidade
de intervenções de controle e de cuidado. Assim como o uso ilimitado destes
recursos que haviam conduzido a este crescimento irracional e privilegiando os
aspectos quantitativos haviam negligenciado os aspectos qualitativos (LEZZI, 1998).
É nessa perspectiva que a Geografia Física, manifesta‐se e, inclui o homem
como elemento primário em questões de modificação nos sistemas ambientais.
A utilização de dados estatísticos, matemáticos, mapas e fotos aéreas,
(Geografia Quantitativa), e também com a nova abordagem histórica e social (Nova
Geografia) já respondiam a várias formulações das leis gerais geográficas. E a
preocupação de integrar as análises geográficas se tornou cada vez mais dirigida à
qualidade ambiental. Principalmente após a conferencia de Estocolmo em 1972.
Em Estocolmo 1972, segundo Ferraz (2003, p.20), uma das diretrizes
elencadas, “enfatiza a necessidade de se projetar e implementar estratégias
ambientalmente adequadas para promover um desenvolvimento socioeconômico

2

BENNETT, R.J. and CHORLEY, R.J 1978: Environmental Systems:Philosophy Analysis and Control.
Londo:Methuen.
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eqüitativo, surgindo daí o termo ecodesenvolvimento, mais tarde modificado para
desenvolvimento sustentável”.
Nesse contexto a Geografia Física em seus vários ramos como
(Geomorfologia, Geologia, Climatologia, Hidrologia, Pedologia, Biogeografia,
Geoecologia) entre outras, começa a destacar‐se e avançar nos conhecimentos de
sínteses das questões naturais.
Em um conceito bem objetivo, Kolars e Nystuen3 (1975, apud
CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 7), consideram a Geografia Física como “o estudo dos
sistemas homem‐meio ambiente sob o ponto de vista das relações espaciais e
processos espaciais”.
Essa condição de se conhecer a natureza e valorizá‐la para as atividades e bem
estar das sociedades humanas levou aos geógrafos físicos a fazerem trabalhos de
síntese, e formular concepções das dinâmicas paisagísticas como um todo.
Nesse campo teórico de concepções do todo das paisagens, SANTOS,
interpreta da seguinte forma:
Diante de uma paisagem, ou nossa vontade de apreendê‐la se
exerce sobre conjuntos que nossa falam à maneira de cartões
postais, ou então nosso olhar voltar‐se para objetos isolados. De
um modo ou de outro, temos a tendência de negligenciar o todo;
mesmo os conjuntos que se encontra em nosso campo de visão
nada mais são do que frações de um todo (SANTOS, 1997, p.23).

Bertran (1981, p.40), destaca que, “as transformações históricas e a dinâmica
atual da paisagem devem ser abordadas a partir de uma análise integrada, com
ênfase nas relações existentes entre os elementos, isto é, com ênfase aos processos
determinantes da construção paisagística”.
Nessa concepção, a ciência da paisagem, como todas as ciências atuais,
levantou o desafio da metodologia, por causa da complexidade natural das
paisagens. Os estudos que podem ser realizados são diversos, e, portanto, são
várias as metodologias úteis para cada caso, o que torna difícil falar sobre a
metodologia apropriada a diferentes níveis de paisagem (PLA & VILÁS, 1992).
Dentro dessa perspectiva de integração e descrição dos fenômenos naturais,
em 1963 surge o termo Geossistema, lançado pelo russo Sochava. Para ele, os
geossistemas são naturais, ao nível local, regional ou global, nos quais o substrato
mineral, o solo, as comunidades de seres vivos, a água e as massas de ar,
particulares às diversas subdivisões da superfície terrestre, estão interconectadas
por suas trocas de matéria e de energia, em um único conjunto, (BEROUCHACHVILI
e BERTRAND, 1978), (Figura 1).
3

Kolars. J.F e NYSTUEN, J.D. (1975) – Physical Geography: environment and man. McGgraw Hill Book
Co., New York.
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Figura 1 – Modelo Geossistêmico/ Complexo Territorial Natural/Proposto por Sochava, 1963.
Fonte: Passos, (2003).

Bolós (1992, p.36), define geossistema, “como um determinado tipo de
sistema, é a aplicação do conceito de sistema à concepção sistêmica da paisagem. É
uma abstração, uma concepção, um modelo teórico da paisagem”.
O modelo geossistêmico integra de forma sistêmica as estruturas bióticas e
abióticas (rocha, água, ar, animais, vegetais, solos) da superfície terrestre, além dos
elementos antrópicos (econômicos e sociais). As interfaces desses fenômenos
conduzem a ordens e desordens no espaço paisagístico, através da entrada e saída
de energia, que podem ser de formas variadas, devido às estruturas e o
funcionamento de formas diferenciadas das unidades de paisagens.
Nesse contexto, os geossistemas se inscrevem em dimensões do espaço, com
estrutura e funcionamento, através dos Geohorizontes (entrada vertical), e
Geofácies (entrada horizontal).
O funcionamento dos Geohorizontes e Geofácies engloba um conjunto das
transformações ligadas à energia solar ou gravitacional, dos ciclos da água, aos
biogeciclos, assim como os movimentos de massa de ar e aos processos
morfogenéticos, e por um comportamento específico, isto é, pelas mudanças de
estados que ocorrem no geossistema em determinada seqüência temporal
(BEROUCHACHVILI & BERTRAND, 1978).
Dessa forma, os elementos que se interagem nos geohorizontes e geofácies,
podem dentro de uma abordagem geossistêmica, ser entendidos como potencial
ecológico à exploração biológica e a ação antrópica (BERTRAND, 1971) (Figura 2).

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[148– 169]

Página | 159
José Carlos Luiz
REGIÃO, PAISAGEM E SOCIEDADE NO CONTEXTO GEOSSISTÊMICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

Figura 2 – Configuração geossistêmica na visão de Bertrand (1971).
Fonte: G.Bertrand, (1971).

O potencial ecológico é definido por Bertrand (1971, p.14, 15), “como a
combinação entre os elementos relativamente estáveis em uma estrutura
paisagística, como a geomorfologia, o clima, e a hidrologia”. Já a exploração
biológica, Bertrand (ibidem p.14‐15), define, “como os elementos que se
desenvolvem nesse espaço, como a fauna, solo e vegetação”.
Para Bertrand (ibidem p.15), “o geossistema está em estado de clímax quando
há um equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica”.
Evidencia‐se na teoria geossistêmica, compreender como o homem percebe e
se comporta em relação ao meio ambiente. Diante disso, Christofoletti corrobora
com duas perspectivas que podem ser esquematizadas da seguinte forma:
a) Considerar a natureza como entidade independente do
observador; ela surge como objeto individualizado, com forma e
estruturas intrínsecas. Nessa perspectiva, o nosso conhecimento
do mundo aumenta em função da habilidade para definir os
atributos essenciais das formas com as quais nos defrontamos e,
pelo exame das estruturas e relações dessas formas, deduzirem os
processos dos quais são as expressões tangíveis. Desta maneira, as
estruturas estão sempre relacionadas a determinados processos,
funcionando em determinados contextos.
b)Negar a objetividade da realidade ou salienta sua irrelevância
quando encarada com a parcialidade da percepção humana frente
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ao mundo. Para essa perspectiva, a natureza assume valor e
organização conforme as condições do observador. As
características mentais e intelectuais do observador são as bases
para perceber e avaliar a estrutura e o funcionamento da natureza.
[...] Esta perspectiva é subjetiva (CHRISTOFOLETTI, 1981 p.8‐9).

Nessa concepção, Christofoletti menciona que a primeira perspectiva baseia‐
se no positivismo lógico, estando claramente associada com a metodologia
científica de analisar os objetos como entidades concretas e objetivas. Sua base é o
empirismo, e procura utilizar a capacidade mental para esclarecer uma realidade
objetiva. A segunda baseia‐se na fenomenologia, no comportamento subjetivo,
podendo ser identificada com os estudos sociais ou psicológicos centralizados
sobre o homem (CHRISTOFOLETTI, ibidem p.9‐10).
Dessa forma, para um estudo efetivo da avaliação paisagística, devem ser
considerados aspectos relacionados com o exercício de sensibilidade humana, de
ordem estética e psicológica, sendo atualmente estudadas as relações entre as
características da paisagem e os sentimentos que os suscita (BOLÓS, 1992).
Entretanto, cabe ressaltar, que: “a abordagem geossistêmica, apesar de ter
sido formulada pela escola russa, através de Sotchava, essa teoria foi difundida no
mundo ocidental pela escola francesa e por iniciativa de Georges Bertrand, na
mesma década” (RODRIGUES, 2001, p.72,73).
Segundo Passos (2003, p.67), “através de abordagens próprias, muito
importantes, particularmente metodológicas, a escola francesa através de Bertrand
conceituou a paisagem de uma forma mais relacionada e moderna entre natureza e
sociedade”.
Diante disso, Bertrand definiu a paisagem da seguinte forma:
É uma porção do espaço caracterizado por um tipo de combinação
dinâmica, e, portanto instável, de elementos geográficos
diferenciados – físicos, biológicos e antrópicos – que, ao atuar
dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um
conjunto geográfico indissociável que evolui em bloco, tanto sob o
efeito das interações entre os elementos que a constituem como
sob o efeito da dinâmica própria de cada um dos elementos
considerados separadamente (BERTRAND, 1971, p.2).

“Estudar uma paisagem é antes de tudo apresentar um problema de método,
expondo a taxonomia, dinâmica, tipologia e de cartografia das paisagens”
(BERTRAND, 1971, p.2).
Sob uma ótica geográfica e de certa forma visualizável, Bertrand propôs uma
tipologia de espaços naturais, desdobrada em zonas de paisagens ecológicas,
domínios (macro) regionais de natureza e regiões diferenciadas intradominais. Ao
que agregava por fim, três termos, tentativamente para substituir ecossistemas ou
biomas: geossistemas; geofácies; e geótopo. Entre esses conceitos que não
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implicam subdivisões escalares, o mais original e de aplicabilidade relativa foi com
certeza geossistema (AB´SABER, 2003).
Para isso, Bertrand, (1971, p.21‐22‐23‐34) inspirado na teoria de bio‐resistasia de
H. ERHART distingue seis tipos de geossistemas, reagrupados em dois conjuntos
dinâmicos diferentes:
Geossistema em biostasia – trata‐se de paisagens onde a atividade
geomorfogenética é fraca ou nula. O potencial ecológico é, no caso, mais ou menos
estável. O sistema de evolução é dominado pelos agentes e os processos bio‐
químicos: pedogenese, concorrência entre as espécies vegetais, etc. A intervenção
antrópica pode provocar uma dinâmica regressiva da vegetação e dos solos, mas ela
nunca compromete gravemente o equilíbrio entre o potencial ecológico e a
exploração biológica. Esses geossistemas em biostasia classificam‐se de acordo com
sua maior ou menor estabilidade, conforme segue:
1‐ Geossistemas climácicos ou subclimácicos – clímax mais ou menos bem
conservado. A intervenção humana é limitada e não compromete o
equilíbrio.
2‐ Geossistemas paraclimácicos – aparecem no decorrer de uma evolução
regressiva, geralmente de origem antrópica, logo que se opera um
bloqueamento relativamente longo ligado a uma modificação parcial do
potencial ecológico ou a exploração biológica.
3‐ Geossistemas degradados com dinâmica progressiva – áreas agrícolas
abandonadas que retornam a um estado, florestal, esse bloqueio impede
o retorno ao clímax.
4‐ Geossistemas degradados com dinâmica regressiva, sem modificação
importante do potencial ecológico. As paisagens são fortemente
humanizadas. A vegetação é modificada ou destruída, os solos são
transformados pelas práticas culturais, mas o equilíbrio ecológico não é
rompido. As erosões mecânicas, sempre muito localizadas, são
excepcionais.

Geossistema em resistasia – a geomorfogênese domina a dinâmica global das
paisagens. A erosão, o transporte e a acumulação dos detritos de toda a sorte
(húmus, detritos vegetais, horizontes pedológicos, mantos superficiais e
fragmentos de rochas in loco) levam a uma mobilidade das vertentes e a uma
modificação mais ou menos possante do potencial ecológico.
A geomorfogênese contraria a pedogenese e a colonização vegetal. É preciso
distinguir 2 níveis de intensidade:
‐

Os casos de resistasia verdadeira ligados a uma crise
geomorfoclimática capaz de modificar o modelado e o relevo. O
sistema de evolução das paisagens se reduz, então, ao sistema de
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‐

erosão clássico. Pode tratar‐se também de uma ruptura de equilíbrio
catastrófica.
Os casos de resistasia limitada à “cobertura viva” da vertente –
vegetação, restos vegetais, húmus, solos e às vezes manto superficial
e lençóis freáticos.

A tipologia dos geossistemas em resistasia deve levar em conta esses
aspectos:
5‐ Geossistemas com geomorfogênese natural – nas regiões áridas e
semi‐áridas, assim como na alta montanha. A erosão faz parte do
clímax, isto é, ela contribui para limitar naturalmente o
desenvolvimento da vegetação e dos solos.
6‐ Geossistemas regressivos com geomorfogênese ligada à ação
antrópica.
Na visão de Bertrand (ibidem, p.25), “o estudo da distribuição espacial dos
geossistemas é, pois um problema de geografia “ativa” que vem reforçar o
interesse da pesquisa cartográfica”.
A possibilidade de cartografar as paisagens e dividi‐las em unidades através de
seus elementos, principalmente compostas por vegetações, se obtêm um
conhecimento de síntese, facilitando então as interpelações do geossistema, se
diferenciando então dos ecossistemas, pois esse não tem escala nem suporte
espacial bem definido (BERTRAND, 1971).
No mesmo contexto, Tricart (1982 p.3), declara, “a paisagem é originalmente
um ser lógico espacial, concreto, capaz de ser cartografado e inter‐relacionada com
os fenômenos bióticos, abióticos e antrópicos”. Tricart (ibidem p.3), ainda
menciona, “ao contrário, o ecossistema é, desde seu nascimento, um ser lógico
caracterizado por uma estrutura de sistema. Ele não tem dimensão, ele não é
especializado, ele não é concreto. É um ser sem razão, como uma fórmula
matemática, embora infinitamente mais complexa”.
Tricart, (ibidem p.4) complementa, “Os ecologistas estudaram, sobretudo as
estruturas da biocenose e a fisiologia da adaptação dos seres vivos a seu ambiente.
Infelizmente eles negligenciaram as interações entre esses seres vivos e seu meio
ambiente, posto que estudaram senão uma face”.
Ressaltam‐se as dificuldades de análise de estruturas/unidades de paisagem,
haja vista os vários fenômenos existentes (bióticos, abiótico e antrópico) que
desencadeiam de uma forma ou outra, processos de diferentes magnitudes e,
conseqüentemente, afetando de forma mais ou, menos intensa esses sistemas.
Sobre isso Bertrand (1971, p.8) ressalta, “todas as delimitações geográficas
são arbitrárias e é impossível achar um sistema geral do espaço que respeite os
limites próprios para cada ordem dos fenômenos”.
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Na década de 1970, em relação às abordagens sistêmicas da paisagem na
Geografia Física, houve a colaboração de Jean Tricart. Tricart, com a metodologia
denominada Ecodinâmica considera as interações entre os vários elementos do
meio ambiente inclusive o fator antrópico, formas de se entender a dinâmica entre
si, e, por conseguinte fazer estudos integrados.
Essa preocupação se dá, segundo o autor, “devido à degradação dos recursos
ecológicos” (TRICART, 1977).
Para isso, Tricart (ibidem p.17) partiu dos pressupostos dos ecossistemas
proposta por Tansley em 1934 com o seguinte conceito: “O ecossistema é um
conjunto de seres vivos mutuamente dependentes uns dos outros e do meio
ambiente no qual eles vivem”.
Em relação a sistemas, Tricart (ibidem p.19), define‐o como: “é um conjunto
de fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e energia”.
“São esses fluxos que originam relações de dependência mútua entre os
fenômenos e cada um dos fenômenos incorporados num sistema, geralmente pode
ser analisado, ele mesmo, como um sistema” (TRICART, ibidem p.19).
Tricart, de maneira geral, destaca de forma mais detalhada o princípio
Ecodinâmico:
As experiências recolhidas ao longo do tempo, no confronto entre
as noções e princípios daquela ciência (Ecologia), e os fatos
inventariados na superfície do planeta, permitiram que os
conhecimentos evoluíssem para a distinção de conjuntos de inter‐
relações individualizadas, que se diferenciam entre si, criando,
desse modo, posições e abordagens dos complexos, esclarecidos
quanto às suas composições e estrutura [...] esses fatos, que tanto
iluminaram a percepção do meio ambiente, passaram a oferecer a
possibilidade de que as alterações produzidas pelas interferências
nesses domínios pudessem orientar uma previsão sobre as
conseqüências das ações sobre o conjunto [...] vale dizer que
melhores relacionamentos gerais de causa e efeito, passaram a
ser antevistos e preconizados [...] para que, no entanto,
penetração mais completa no domínio íntimo dos fatos e
fenômenos em causa pudesse ser alcançada, reatava o
conhecimento da essência, mesma, dos agentes atuantes e de sua
participação relativa nos processos reconhecidos (TRICART, 1977,
p.12) (Grifo nosso).

Tricart, (ibidem. p.12), complementa, “é essa a proposição que se oferece do
estabelecimento de um conceito de Ecodinâmica e do desdobramento em estudo
de seus fenômenos, para que se atinja a essência, mesma, dos mecanismos que se
explicam às correlações identificadas”.
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Dessa forma, os fatores que interagem nos ecossistemas, inclusive o humano,
afetam e transformam o meio de forma mais ou menos intensa, dependendo da
intensidade de como essa morfodinâmica atua nas estruturas desse meio.
Diante disso, Tricart propõem uma classificação ecodinâmica dos meios
envolvido nessa instabilidade morfodinâmica, que são: os meios estáveis; os meios
intermediários (intergrades); e os meios fortemente instáveis.
Tricart (1977, p.35‐36‐47‐51‐53) descreve essas categorias, da seguinte
maneira:
Os meios estáveis – o modelado evolui lentamente, muitas vezes de maneira
insidiosa, dificilmente perceptível. Os processos mecânicos atuam pouco e sempre
de modo lento. As vertentes recuam conservando aproximativamente os mesmos
declives ou são suavizadas com o tempo. Tais condições são realizadas em regiões
de fraca atividade geodinâmica interna, ou seja, sem manifestações catastróficas.
Os meios intermediários ‐ esse meio tem o significado de transição, estes
meios, com efeito, asseguram a passagem gradual entre os meios estáveis e os
meios instáveis. O que caracteriza esses meios é a interferência permanente de
morfogênese e pedogênese, exercendo de maneira concorrente sobre um mesmo
espaço.
Os meios fortemente instáveis – nesses meios, a morfogênese é o elemento
predominante da dinâmica natural, e o fator determinante do sistema natural, ao
quais outros elementos estão subordinados. A geodinâmica interna intervém em
numerosos casos, em particular o vulcanismo, cujos efeitos são mais imediatos do
que os de deformações tectônicas. A degradação antrópica se acrescenta as causas
naturais, particularmente eficazes nas regiões acidentadas onde o clima opõe
fatores limitantes severos à vegetação.
Tanto G. Bertrand, quanto, J. Tricart, no decorrer das produções científicas
incorporaram a sociedade aos estudos da geografia física. Pois a relação de troca de
forças e energias entre sociedade e a natureza colocou a ação antrópica como
elemento componente do quadro natural (MENDONÇA, 1991).
Contudo deve‐se considerar trabalhos no Brasil que tiveram extrema
importância na questão de análise de paisagem de forma integrada, destacando‐se
nesse contexto o Prof. Aziz Nacib Ab`Saber com seus estudos sobre o quartenário e
principalmente com as classificações dos domínios morfoclimáticos no Brasil.
Segundo Ab´Saber (2003, p.11,12), por ele entendido, os domínios
morfoclimáticos e fitogeográficos são: “um conjunto espacial de certa ordem de
grandeza territorial – de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados
de área – onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo,
formações de vegetação e condições climático‐hidrológicas”. Ab´Saber
(ibidem.p.12), ainda comenta que: “Tais domínios espaciais, de feições paisagísticas
e ecológicas integradas, ocorrem em uma espécie de área principal, de certa
dimensão e arranjo, em que as condições fisiográficas e biogeográficas formam um

VOOS Revista Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade Guairacá
Volume 01 (Jul. 2009) Caderno de Ciências Humanas – ISSN 1808‐9305
www.revistavoos.com.br
[148– 169]

Página | 165
José Carlos Luiz
REGIÃO, PAISAGEM E SOCIEDADE NO CONTEXTO GEOSSISTÊMICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

complexo relativamente homogêneo e extensivo. A essa área, aplicamos o nome de
área core”.
Monteiro (2001, p.27), complementa que, “Ab´Saber ao tratar de um conceito
de Geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o quartenário, preconizava a
caracterização de três níveis, intimamente relacionados, na análise da paisagem”, a
saber:
Primeiro nível ‐ compartimentação – essa característica se liga no plano
horizontal, caracterizando as formas de relevo e seus compartimentos.
Segundo nível ‐ estrutura superficial – essa característica se baseia nos fatos
do plano vertical, a estrutura (geologia).
Terceiro nível ‐ fisiologia da paisagem – numa imagem biológica abrange toda
a complexa gama dos processos, dinamizadores da paisagem, indicando‐se aí a ação
antrópica.
Entretanto, Ross (2005, p.25), relata que nesse trabalho de Ab´Saber, “que o
significado estrutural na gênese das formas do relevo, como as influencias
litológicas são colocados em plano secundário”. Ross (ibidem p.25), conclui: “o que
não diminui o valor do trabalho, tendo em vista, que a preocupação de Ab´Saber
está totalmente voltada para os eventos geomórficos do quartenário”.
Enfim, nos métodos exemplificados, o assunto pertinente de paisagem, são
retratos de uma natureza dinâmica e em pleno relacionamento com a sociedade
onde os resultados desses fatores podem ser diferenciados por vários
pesquisadores nesse ramo científico.
Dessa forma, os impactos que vem ocorrendo na natureza vêm de uma forma
ou outra prejudicando os ecossistemas como um todo, cabendo aos estudos
geográficos através da análise da estrutura geoecológica e de forma interdisciplinar
e sistêmica, (haja vista serem tendências atuais), encontrar a melhor forma para
minimizar tais ocorrências.
Na concepção de estruturação geoecológica, Troll, traz a seguinte definição:
A partir da abordagem geoecológica, distingui‐se a perspectiva
horizontal e a vertical. Na focalização horizontal, estuda‐se a
diferenciação regional dos espaços da terra, verificando a
harmonia mútua dos fenômenos no espaço. A focalização vertical
consiste em estudar as coerências no perfil vertical de certa área,
verificando a harmonia mútua dos fenômenos em determinado
lugar (TROLL, 1970, apud CHRISTOFOLETTI, 1981, p.5).

Partindo do pressuposto que não existe um método infalível, Pla e Vilás
(1992), observam que, todos os resultados são provisórios até que a comprovação
de uma série de hipóteses possa desmenti‐los. Para esses autores, o trabalho é
desenvolvido em diferentes fases, com objetivos específicos: Análise, Diagnóstico,
Correção de Impactos, Prognóstico e Síntese:
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1) Análise: a fase analítica constitui o passo básico dos estudos da paisagem,
que para se compreender necessita investigar as características que possui que por
sua vez são fruto das diferentes interações dos elementos que a integram.
2) Diagnóstico: o diagnóstico da paisagem se constrói com os resultados da
análise e requer a confecção e categorização de dados que relacionem a estrutura
natural e antrópica.
3) Correção de impactos ambientais: todas as conseqüências e modificações
que qualquer atuação antrópica produz ao entorno do meio paisagístico são
conhecidas geralmente como “impacto ambiental”. A correção de impactos
ambientais vem complementar o diagnóstico e aplicar medidas necessárias para
tentar eliminar, corrigir ou diminuir os desequilíbrios ou possíveis deteriorações da
paisagem.
4) Prognóstico: um prognóstico, na Ciência da Paisagem, é uma elaboração
científica que concebe futuros estados dos geossistemas, suas propriedades
fundamentais e seus diversos estados dinâmicos. Estas previsões levam em conta
tanto aspectos da evolução natural da paisagem como aspectos sociais e
econômicos que são suscetíveis de modificá‐la.
5) Síntese: a síntese consiste na planificação de técnicas preventivas
adequadas para cada tipo de paisagem conforme seja o resultado de seu
prognóstico e de acordo com a gestão prevista para tais paisagens.
As abordagens metodológicas mostram que, as articulações e integrações dos
elementos (bióticos, abióticos e antrópicos) que atuam de forma dinâmica nas
unidades de paisagens, fazem emergir os diferentes tipos de comportamentos,
facilitando a detecção das suas potencialidades e fragilidades, principalmente em
face ao uso e ocupação do solo.
Para isso, na atualidade, os profissionais que trabalham com o geossistema,
utilizam‐se muito do geoprocessamento de dados referenciados em campo,
integrado com programas de computador e, informações cartográficas (mapas,
cartas topográficas e plantas),que, após o tratamento desses dados, nos dão
informações detalhadas, podendo ser utilizado para diversas aplicações da ciência
geográfica. Essas ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas
de Sistemas de Informação Geográfica GIS ‐ sigla em Inglês para SIG ‐, permitem
então realizar análises complexas da paisagem, e integrar dados de diversas fontes
e criar bancos de dados geo‐referenciados.
CONCLUSÃO
Diante do que foi relatado nesta revisão bibliográfica, verificou‐se, a
complexidade no tocante do entendimento das estruturas de paisagens em suas
potencialidades e fragilidades. As várias conceituações, teorias e metodologias dos
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assuntos inerentes ao meio ambiente e ao homem, na tentativa de integração,
ainda são motivos de vários debates e, de pesquisas científicas.
De forma positiva, os estudos geossistêmicos em muito colaboraram para o
entendimento da dinâmica e inter‐relação da paisagem para os geógrafos,
principalmente apoiada em técnicas de geoprocessamento, possibilitando uma
representação dos aspectos verticais e horizontais das estruturas geoecológicas e
suas características físicas e socioeconômicas de forma mais detalhada.
Deve‐se levar em conta que cada pesquisador que usa o geossistema como
estudo da paisagem, tem na subjetividade o seu alicerce de análise, pois,
dificilmente uma paisagem integrada é vista de forma igualitária. Também, seria
interessante ressaltar que nas atuais conjecturas ambientais, poder‐se‐ia integrar
aos estudos geossistêmicos, os processos que ocorrem nos atributos da paisagem.
Uma vez que, não bastam descrever as paisagens ou quantificar
morfométricamente as formas, é necessário, entender o padrão organização,
quantificar e modelar os processos geomórficos operantes na paisagem.
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REGION, SCENERY AND SOCIETY IN THE GEOSYSTEMIC CONTEXT: A
BIBLIOGRAPHIC REVIEW
ABSTRACT: This article is based on studies made for several authors about the
scenery dynamic (geosystem) and its relations with man. The objective is to bring
up, the problematic that involve the socioenvironmental relations and, how they
influence one on another. For that, it was consulted thesis, articles, books and
magazines related to the subject. The results showed that the geosystemic studies
were determinative for the understanding of the scenery through the times and
that, nowadays, making use of geoprocessing, the details possibility allows to do
diagnoses, predictions and more precise syntheses of the biotic relations, abiotics
and antropics in the systems.
Keywords: Review, Scenery, Geosystem, Geosystemic Models.
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UMA ANÁLISE DOS LUGARES CENTRAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO AMAZONAS NA PERSPECTIVA DO ZONA FRANCA VERDE
Neuler André Soares de Almeida 1
José Júlio César do Nascimento Araújo 2
Francisco Mendes Rodrigues 3

RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo da política de desenvolvimento
sustentável do Estado do Amazonas formulada a partir do Programa
Governamental intitulado Zona Franca Verde (ZFV), este programa justifica‐se
sobretudo, em função da crescente demanda do interior por alternativas de
desenvolvimento que se rivalizem às oferecidas pelo Pólo Industrial de Manaus
(PIM). Ocorre que neste modelo de desenvolvimento vieram problemas das mais
diversas esferas que permeiam as áreas social, educacional, cultural e econômica,
onde não há disponibilidade de recursos por parte do poder público a fim de
atendê‐los plenamente. A metodologia utilizada fez uso de fontes bibliográficas e
os relatórios de governo e de institutos de pesquisa, cruzando‐os com base teórica.
O estudo partiu da hipótese que o crescimento econômico com sustentabilidade
deu‐se a partir da distribuição espacial dos centros produtivos e industriais a partir
da Teoria dos Lugares Centrais de Walter Christaller.Os resultados foram
apresentados por meio de gráficos e tabelas, e comprovam que o desenvolvimento
esta ocorrendo em maior proporção nos municípios mais próximos de Manaus,
lugar central do qual partem as analises.
Palavras ‐ chave: Amazonas, Desenvolvimento, Lugares Centrais, Zona Franca Verde.
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1. INTRODUÇÃO
A partir do final da década de 1960 é criada a Zona Franca de Manaus, que
objetivava desenvolver economicamente o Estado do Amazonas a partir do
fortalecimento do comércio, da implantação de um parque Industrial e de elevação
da eficiência técnica e econômica das atividades associadas ao setor primário. No
entanto as políticas do setor primário mostraram‐se ineficazes e, ao contrário do
esperado, constatou‐se um esvaziamento do interior do Estado, grande queda na
produção estratégica de alimentos e crescente processo migratório para a capital,
induzindo ao surgimento de favelas no município de Manaus com o aparecimento
de bolsões de miséria.
Diante deste problema o Governo do Estado do Amazonas, em 1998, criou
um programa de desenvolvimento voltado para o interior, denominado Terceiro
Ciclo (alusão aos dois primeiros ciclos o da Borracha e o da Zona Franca de Manaus).
Segundo Nina (1999), este programa tinha como meta desenvolver o setor
primário, através de apoio financeiro à atividade agrícola, dotando o interior de
Infra‐Estrutura. Entretanto, os resultados alcançados por este programa não
corresponderam às expectativas e o interior continuou sua fase de estagnação.
Diante deste quadro nasceu o Programa Zona Franca Verde, que é a
proposta do Governo do Estado do Amazonas para melhorar a qualidade de vida do
povo do interior, por meio do uso sustentável das florestas, rios, lagos, igarapés,
várzeas e campos naturais e do permanente cuidado com a conservação. Através
deste programa está sendo implantada uma nova visão de desenvolvimento para o
Estado do Amazonas a partir da sustentabilidade ambiental cujas metas são o
incentivo a produção florestal, agrícola, pesqueira e horticultura de forma
ecologicamente apropriada, socialmente justa e economicamente viável.
As ações inerentes a este programa visam desta forma atender aos anseios
das comunidades rurais em busca de uma saída econômica para os produtos do
setor primário, como a extração vegetal e os produtos agrícolas. No entanto, é
difícil, no curto prazo consolidar programas auto‐sustentáveis como o Programa
Zona Franca Verde.
O presente trabalho apresentará um estudo detalhado dos indicadores
econômico proporcionados pelo Programa Zona Franca Verde a partir da Teoria dos
Lugares Centrais de Walter Christaller desenvolvida mais tarde por Von Thünem,
Alfred Weber, que identificou o núcleo urbano de Manaus como o lugar central que
polariza todos os fluxos de investimento, capital e mão‐de‐obra. Desta forma,
desenhou‐se no mapa geográfico do Estado do Amazonas um modelo de três anéis,
escolhendo assim um município localizado geograficamente em cada um destes
anéis, sendo que os municípios escolhidas foram Manacapuru, Tefé e Tabatinga por
apresentarem diferenças geográficas, econômicas e sociais diferentes umas da
outras.
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Existe a necessidade de desenvolver os municípios do interior sem causar
prejuízos ao meio ambiente. Nossa análise parte, inicialmente, do questionamento:
os resultados obtidos com a implantação do Programa Zona Franca Verde têm
gerado iniciativas de desenvolvimento sustentável ou apenas crescimento
econômico? Responder esta e outras perguntas é o propósito deste artigo, que
estudou o programa governamental a luz da Teoria dos Lugares Centrais, tomando
como base de estudo os municípios de Manacapuru, Tefé e Tabatinga no Estado do
Amazonas.
2. A TEORIA DOS LUGARES CENTRAIS: REVISITANDO ALGUNS CONCEITOS
Como qualquer outra Ciência, a Economia preocupa‐se com a previsão e a
explicação de fenômenos. Segundo Albuquerque e Nicol (1987), desde o principio a
Economia têm‐se preocupado com a relação entre agricultura e desenvolvimento.
As atividades econômicas em qualquer região são tradicionalmente, agregadas em
setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário engloba as
atividades produtoras in natura ou pouco processados, que utilizam em grande
quantidade os fatores terra e trabalho, nesse setor encontram‐se, originalmente, a
agropecuária e a mineração.
Na etapa de desenvolvimento em que se encontra o Estado do Amazonas é
de grande importância que o setor primário se desenvolva, gerando alimentos,
suficiente para uma crescente demanda, em maior parte atendida por produtos de
outras regiões, e maior mercado para os produtos e serviços oriundos dos demais
setores da economia. A expansão da cadeia produtiva consiste em retirar uma
parcela da renda corrente e transformá‐la em capital reprodutível. Tem‐se aí a
medida do esforço que realiza a economia para crescer.
No entanto, o processo de crescimento econômico e suas etapas diferem de
um local para outro, obtendo um grau maior ou menor de crescimento a partir da
localização geográfica ou da distância dos grandes centros consumidores. Foi
baseado nestas observações que surgiram muitos trabalhos de cunho científico,
voltados para a problemática do desenvolvimento e o crescimento econômico
regional, concentrando‐se basicamente no esforço de compreender como se
distribuíam as atividades econômicas no espaço geográfico. Destacando‐se os
trabalhos de Von Thünem, Alfred Weber e Lösch que abordam o desenvolvimento
regional e distribuição espacial do crescimento econômico tomando como
referência as grandes distâncias geográficas, a interdependência dos municípios
produtoras aos centros consumidores e o custo do transporte dos insumos
primários e aquisição de bens de capital.
O trabalho de Walter Christaller (1983) partia da hipótese de que os
lugares econômicos seguiam uma lógica hierárquica de acordo com uma rede de
interdependência que tenderia de forma natural a centralização.
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No que tange a esta centralização, sabemos que os lugares centrais (grandes
núcleos urbanos) são visto pela ótica econômica como fornecedores de bens e
serviços, tanto para si mesmos como para lugares de menor centralidade
(municípios mais distantes economicamente). A centralização da oferta de bens e
serviços não pode ser explicada apenas por fatores geográficos, como contatou
Walter Christaller, pois como ele mesmo afirma o centro geográfico
freqüentemente não é um lugar central. Desta forma, o conceito de distância
geográfica deve ser substituído pelo de distância econômica, que leva em conta o
custo do frete e seguro, embalagem, armazenamento e tempo necessário que leva
a mercadoria até chegar ao local de destino.
Na década de 1970, destaca‐se as contribuições de Milton Santos com a
sistematização do conceito de ‘’dois circuitos’’4 da economia e das suas projeções
espaciais. O autor conclui que o desenvolvimento diferenciado da produção sobre o
espaço, maximizando vantagens locacionais especificas a cada produção, gera uma
divisão territorial do trabalho a qual suscita a expansão da circulação de
mercadorias.
Esse trabalho preocupa‐se em repensar a Teoria dos Lugares Centrais e
reaplicá‐las para entender o atual estágio de desenvolvimento no Amazonas. Esta
preocupação de deu por percebemos que sete anos após a implantação do
Programa Zona Franca Verde, como modelo de desenvolvimento das cadeias
produtivas: pesca, agricultura, extrativismo, manejo florestal e exploração de
recursos naturais (gás natural) e minérios, o crescimento não chegou à maioria dos
municípios nos padrões esperados.

3. METODOLOGIA: CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS PARA ANÁLISE A PARTIR DA
TEORIA.
Analisando o caso do desenvolvimento do Amazonas, pela teoria
supracitada, propomos como na Figura 1, uma análise dos três anéis, cujo lugar
central e o núcleo urbano de Manaus que concentrou todas as indústrias de bens e
serviços obtendo assim, elevada escala de produção pelo lado da oferta em relação
aos demais municípios do Estado do Amazonas e também por apresentar grande
contingente populacional com elevados níveis de renda e consumo pelo lado da
demanda.

4

Milton Santos na obra O Espaço divido: os dois circuitos da economia urbana dos países
subdesenvolvidos, Francisco Alves ,Rio de Janeiro,1979. Repensa a teoria das localidades centrais e a
insere na nova geografia.
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Figura 1. Modelo de três anéis baseado na Teoria dos Lugares Centrais
Escala. 1:300.000Km

TABATINGA

•

TEFÉ

•

MANACAPURU

Fonte: Ministério dos transportes, 2006 com adaptação modelar dos autores

Segundo Clemente (2000), a centralização de um determinado produto e sua
respectiva área de mercado dependem tanto dos consumidores quanto dos
ofertantes. Se dois produtos apresentassem o mesmo padrão de economias de
escala, o de maior preço apresentaria área de mercado maior, e se seus preços
fossem iguais, o que apresentasse economias de escala mais acentuadas
apresentaria área de mercado maior. No primeiro caso fica evidente que a área de
mercado é definida pelo custo do produto em relação à distância econômica (custo
de acesso) e no segundo caso a área de mercado é definida pelas economias de
escala que favorecem a concentração da oferta.
Para tornar mais dinâmica nossa análise tornou‐se imprescindível o uso do
instrumental matemático baseado em um modelo que complementa a Teoria dos
Lugares Centrais. Concedendo‐nos desta forma um maior suporte teórico para
melhor compreensão dos fatos inerentes ao desempenho do programa Zona Franca
Verde a partir da perspectiva de crescimento sustentável nos municípios de
Manacapuru, Tefé e Tabatinga. Usamos o Software SPSS versão 11.5, no trabalho
com os dados e cruzamentos das informações.
De acordo com o modelo, proposto pela Teoria dos Lugares centrais,
o lugar central é um centro de mercado, uma região agrícola homogênea e isótropa,
isto é a que apresenta as mesmas propriedades independentemente da direção.
Desta forma, Christaller procura então explicar o padrão de distribuição das
atividades agrícolas dentro de uma determinada região. Seja P o preço de um
produto no centro de mercado, e C seu custo de produção, T o custo do transporte
por unidade do produto, e por unidade de distância, e D à distância ao centro de
mercado. Desta forma a expressão matemática que define o rendimento líquido do
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empresário agrícola (R) é dada por: R = (P ‐ C) ‐ T. D. Assim a expressão matemática
[R = (P ‐ C) ‐ T. D] deduz que o custo de produção e o custo de transporte do
produto agrícola e deduzido do preço final obtido na venda do produto no
mercado. Uma vez que o preço no mercado é considerado fixo e que a região
agrícola é supostamente homogênea e isótropa, P, C e T são constantes para cada
produto. Desta forma, R resulta ser função apenas de D para cada produto
conforme podemos ver na expressão matemática R = f (D).
Essa expressão matemática, como podemos facilmente perceber, é linear,
com intercepto igual a (P‐C), que corresponde ao rendimento liquido que seria
obtido por um produtor localizado no mercado, e com inclinação igual a (‐ T). A
interseção com o eixo horizontal também facilmente obtida como sendo igual a: [(P
‐ C) / T]. O que corresponde à distância na qual o custo de transporte absorveria
todo o lucro bruto da produção (R = 0). Se não houvesse concorrência para
ocupação do solo, qualquer das culturas ocuparia todo o espaço desde o centro de
mercado até a distância em que o custo de transporte esgota o lucro bruto da
produção (intersecção com o eixo horizontal). Isto, no entanto não ocorre, pois a
partir da distância, o rendimento líquido auferido com o cultivo do produto é
superior a qualquer outro.
Agora chegamos a uma dúvida que precisa ser elucidada. Em que diferem as
culturas que se localizam nos anéis mais próximos do mercado das que se localizam
mais afastadas? As culturas que ocupam os anéis mais próximos apresentam,
necessariamente, maior lucro bruto de produção por unidade de terra ocupada,
podendo desta forma ser consideradas culturas nobres ( teoria ricardiana).
Entretanto o custo de transporte relativamente alto faz com que a distância
represente uma diminuição significativa do rendimento liquido à medida que áreas
mais afastadas são ocupadas. Isso acarreta de forma vantajosa a substituição por
outras culturas a partir de certo limite. Por outro lado, as culturas que se localizam
nos anéis mais afastados apresentam menor rendimento bruto por unidade de
terra; entretanto compete com base em seu baixo custo de transporte, o que lhes
possibilita atingir o mercado.
Quando trazemos este modelo para realidade econômica do Estado do
Amazonas fica evidente que a grande distância geográfica e econômica, bem como
as dificuldades logísticas de escoamento da produção agrícola do interior para a
capital e, o custo elevado do transporte desta carga, aliado a grande cadeia de
interação (atravessadores), torna os municípios mais distantes menos produtivos e
menos desenvolvidos do que os localizados geograficamente mais próximos do
mercado consumidor. Isto irá se tornar mais evidente quando analisarmos os
indicadores sociais e econômicos. Clemente (2000) admite que obstáculos naturais
e diferenças de fertilidade do solo e de condições de acesso alteram o padrão
teórico de anéis. No entanto a idéia central do modelo permanece.
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4. A ANÁLISE DOS DADOS
Com base na Teoria dos Lugares Centrais identificou‐se o núcleo urbano de
Manaus como o lugar central onde se concentra o maior contingente populacional
com elevado nível de renda pela ótica da demanda e maior nível de produção de
bens e serviços pela ótica da oferta. Após constatar ser este o local que apresenta
as características básicas necessárias para influenciar o crescimento econômico dos
demais municípios, escolhemos este local como modelo para análise dos
indicadores de crescimento proporcionado pelo Programa Zona Franca Verde,
sempre levando em consideração a localização econômica e geográfica de cada
município dentro da hierarquia de três anéis. Desta forma, com base na
fundamentação teórica e através dos dados apresentados, foram estudados os
diferentes graus de desenvolvimento e crescimento econômico proporcionado por
este programa.
4.1 Desempenho do setor agrícola
Conforme os dados obtidos junto ao IBGE (2007), a produção agrícola
municipal dos três municípios selecionados mais o local central (Manaus)
apresentaram os respectivos resultados na produção total de 2003 a 2006 de dez
itens selecionados da lavoura temporária.Vejamos o gráfico 1.
Gráfico 1. Desempenho agrícola municipal (lavoura temporária) dos
municípios selecionados.
Lavoura temporária 2003 - 2006 em toneladas
450.000
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250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
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Tefé

Manacapuru

Manaus

Fonte: IBGE / SIDRA.

De acordo com o Gráfico 1, o município de Tefé obteve o melhor
desempenho de 2003 a 2006 na produção agrícola da lavoura temporária,
alcançando nos quatro anos de implantação do Programa Zona Franca Verde a
produção de 386.000 toneladas. Este dado é muito importante para a pesquisa,
pois o município de Tefé encontra‐se no segundo anel do nível hierárquico de
influência do lugar central, no contexto de desenvolvimento do Programa Zona
Franca Verde.
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Agora analisando os dados apresentados pelo Gráfico 2, constatamos o
melhor desempenho do município de Manacapuru, que se encontra no primeiro
anel do nível hierárquico de influência do lugar central na produção de bens
agrícolas da lavoura permanente. No acumulado dos quatro anos alcançou a
produção de 19.500 toneladas, superando Tefé que obteve um bom resultado na
lavoura temporária.
Gráfico 2. Desempenho agrícola municipal (lavoura permanente) dos municípios
selecionados
Lavoura permanente 2003 - 2006 em toneladas
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Fonte: IBGE / SIDRA.

Destaque para a baixa produção agrícola de Tabatinga que apresentou níveis
de produção abaixo dos municípios de Tefé e Manacapuru, posicionando no
terceiro anel o mais distante do nível hierárquico.
3.2. Geração de emprego no ano base de 2006
Segundo os dados disponíveis no Sistema Nacional de Emprego – SINE, ano
base de 2006, é apresentado no Gráfico 3 os seguintes resultados na geração de
empregos formais, no conjunto total das atividades econômicas (Extração Mineral,
Indústria de transformação, Serviços Industriais de Utilidade Pública, Construção
Civil, Comércio, Serviços, Administração Pública e Agropecuária):
Gráfico 3. Emprego formal em 2006.
Geração total de empregos formais em 2006
2.632

1.128

1.227

Tabatinga

Tefé

Manacapuru

Fonte: RAIS/2006 ‐ MTE
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Na análise do Gráfico 3, o município de Manacapuru de longe obteve o
melhor desempenho alcançando 2.632 empregos em 2006. Tefé obteve 1.227
empregos 99 a mais que Tabatinga. Agora analisaremos por meio de gráficos em
pizza a composição das atividades em cada um dos três municípios selecionados, e
assim identificar qual atividade econômica mais gerou emprego em 2006. Vejamos o
gráfico:
Gráfico 4. Composição do emprego formal em Manacapuru/2006
MANACAPURU-AM
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17%

9%
Indústria de Transformação

Serviços Industriais de Utilidade Pública

Comércio
Administração Pública

Serviços
Agropecuária

Fonte: RAIS/2006 ‐ MTE

De acordo com os dados da RAIS 2006, o número de trabalhadores entre 16
e 24 anos totalizaram 450 jovens, 243 homens e 207 mulheres em Manacapuru. A
indústria extrativa mineral não empregou ninguém em 2006, a construção civil que
se destacou como a que menos empregou totalizando 3 pessoas no geral.
Entretanto, a Administração pública liderou o ranking segundo o Gráfico 4 com o
percentual de 50% do total de empregos gerados em 2006 seguida pela indústria de
transformação com 18% e o comércio com 17%. Agora, analisaremos o município de
Tefé.
Gráfico 5.Composição do emprego formal em Tefé/2006
TEFÉ-AM
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Fonte: RAIS/2006 ‐ MTE
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No que tange o Gráfico 5, o comércio respondeu por 40% do total de
empregos gerados em 2006 seguido pelos serviços 28% e a administração pública
18%. Não foram computados os valores da indústria extrativa mineral e nem a
construção civil e agropecuária por terem apresentado níveis muito baixos na
geração de empregos. Agora, analisaremos o município de Tabatinga que se
encontra no terceiro anel, o mais distante dentro da hierarquia de lugares.
Na análise do Gráfico 6, evidenciamos a administração pública com 44% como
a maior geradora de emprego no município seguido pelo comércio com 35% e
serviços 13%.
Gráfico 6. Composição do emprego formal em Tabatinga/2006
TABATINGA-AM
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Fonte: RAIS/2006 – TEM

O programa Zona Franca Verde no estado como um todo tem mantido os
empregos pois tem incentivado de maneira considerável as cadeias produtivas.
Como podemos verificar, no gráfico abaixo, houve um aumento pespectiva de
empregos, mas como são ações paliativas não é possível garantir a permanência
destes a longo prazo.
Gráfico 7. Evolução do número de empregos gerados ou mantidos de 1999 a 2004.

Fonte: AFEAM/GETEC – Planejamento
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4.2. A linha da pobreza pela ótica da renda
Para estimar a linha da pobreza pela ótica da renda nos municípios
pesquisados, utilizou‐se do PIB per capita dos municípios de Manacapuru, Tefé e
Tabatinga e o PIB per capita do lugar central Manaus para efeito de comparação.
Utilizou‐se para cálculo da linha de pobreza, o sugerido no Relatório de
Desenvolvimento Humano, que considera para a América Latina um valor menor ou
igual a US$ 2,00 norte‐americanos per capita5.
Tabela 1. Linha da pobreza ano base 2003
PIB

PER

RANKING

MUNICÍPIO

2

Manaus

14.738,30

6,65

28

Manacapuru

2.249,16

1,01

51

Tefé

1.801,48

0,81

Tabatinga

2.358,71

1,06

25
Fonte: DEPI ‐ SEPLAN.

CAPITA

LINHA DE POBREZA

De acordo com os dados apresentados por Freitas (2004) que utilizou como
método de pesquisa o PIB per capita municipal do Estado do Amazonas, e dividiu o
PIB anual per capita municipal pelo número de meses do ano e, em seguida dividiu‐
se por 30 dias, encontrando‐se, teoricamente, a renda média diária. Conforme os
dados apresentados na Tabela 1, Manaus encontra‐se em 2003 em 2º lugar no
ranking dos 62 municípios do Estado do Amazonas. sendo que no ano de 2003 o
município de Coari ficou em 1º lugar, devido aos grandes investimento feitos pela
Petrobrás em decorrência do gasoduto Coari‐Manaus.
Como podemos evidenciar na Tabela 1, Tabatinga, que pertence ao anel mais
distante do lugar central (Manaus), foi quem apresentou melhor resultado ficando
em 25º lugar no ranking a frete de Manacapuru que ficou em 28º lugar, e se encontra
no primeiro anel e Tefé que ficou em ultimo na 51º posição e se encontra no anel
intermediário. Entretanto, os municípios pesquisados encontram‐se abaixo da linha
da pobreza. .
Quando apresentamos os dados de 2004 na Tabela 2 ocorre uma mudança, o
município de Manacapuru toma a frente ficando em 22º lugar no ranking e
Tabatinga em 34º e Tefé melhorou seu índice ficando na 48º posição.

5

Outro parâmetro externo utilizado foi o dólar comercial médio anual para efeito de conversão da
moeda cujo valor médio de um dólar comercial em reais para o período foi de R$ 3,08 para 2003 e R$
2,93 para 2004.
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Tabela 2. Linha da pobreza ano base 2004
RANKING

MUNICÍPIO

2
22
48
34
Fonte: DEPI ‐ SEPLAN.

Manaus
Manacapuru
Tefé
Tabatinga

PIB
CAPITA
18.602,50
2.823,08
2.077,84
2.422,14

PER

LINHA DE POBREZA
8,83
1,34
0,99
1,15

Como foi apontado, anteriormente, o lugar central (Manaus) apresentam os
melhores índices superando a linha da pobreza. Mas é importante lembrar que o
lugar central (Manaus) de tem mais de 50% da população economicamente ativa.

5. CONCLUSÃO
O lugar central (Manaus) obteve os melhores indicadores servindo de
parâmetro para os outros três municípios selecionados que apresentaram os
seguintes resultados: na agricultura o município de Tefé foi melhor na produção de
grãos (lavoura temporária) e Manacapuru na produção de frutas (lavoura
permanente).
No indicador de empregos formais no ano base de 2006 os resultados
apontaram para Manacapuru como o município que mais empregou com carteira
assinada e quando estudamos a composição percentual do número de empregos
formais por município obtivemos um resultado interessante dos três municípios
selecionados apenas em Tefé comércio foi o maior empregador representando 40%
do total de empregos gerados e nos demais municípios o setor publico foi o maio
empregador. Quando analisamos a linha de pobreza dos municípios obtivemos
outro dado interessante onde de 2003 a 2004 dos 62 municípios do Estado do
Amazonas apenas Coari e Manaus estavam acima da linha de pobreza.
Portanto, apesar do modelo teórico proposto possuir limitações empíricas
pelo fato de ser muito abstrato e por se basear em observações isoladas, pois
sabemos que elementos geográficos como rios e montanhas bem como pequenos
núcleos urbanos distorcem a realidade proposta pelo modelo baseado em anéis a
idéia central do modelo permaneceu. Sendo assim levantamos o pressuposto que a
variável “distância geográfica” tem um elevado grau de influencia nas iniciativas do
Programa Zona Franca Verde, onde constatamos que os municípios mais próximos
do lugar central (Manaus) obtiveram um incremento maior nos indicadores sociais e
econômicos em detrimento dos mais distantes.
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RESUME: Ce travail présente une étude de la politique de développement
soutenable de l'État de l'Amazone formulé à partir du Programme Gouvernemental
intitulé Zone Franche Verte (ZFV), ce programme se justifie surtout, en fonction de
la croissante exigence de l'intérieur par des alternatives de développement qui se
rivalisent offertes par le Pôle Industriel de Manaus (PIM). Il se produit que dans ce
modèle de développement sont venus des problèmes des plus diverses sphères que
permeiam les secteurs social, scolaire, culturel et économique, où il n'y a pas
disponibilité de ressources de la part du pouvoir public afin de les faire attention
complètement. La méthodologie utilisée a fait utilisation de sources
bibliographiques et les rapports du gouvernement et des instituts de recherche, en
les croisant avec base théorique. L'étude il est parti de l'hypothèse que la croissance
économique avec développement durable s'est donnée à partir de la distribution
spatiale des centres productifs et industriels em la Théorie des Places Centrales de
Walter Christaller. Les résultats ont été présentés au moyen de graphiques et de
tableaux, et vérifient que le développement celle‐ci en se produisant dans plus
grande proportion dans les villes le plus proche de Manaus, place centrale de
laquelle partent les analyses.
MOTS ‐ CLÉ : Amazone, Développement, Places Centraux, Zone Franche Verte.
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