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Apresentação  
 

Diálogo: 
Significado de Diálogo 
substantivo masculino 
Fala interativa entre duas ou mais pessoas; conversa. 
[Por Extensão] Troca de ideias; discussão que busca um acordo 
entre as partes: país pretende manter diálogo com nações 
importantes. 
[Literatura] Fala do personagem; conversa que os personagens 
têm dentro de uma narrativa. 
[Literatura] Obra escrita em forma de conversa, normalmente 
com propósitos didáticos. 
[Informática] Comunicação entre computadores em rede; 
interação entre o computador e seu sistema. 
Etimologia (origem da palavra diálogo): do latim dialogus.i; do 
grego diálogos.ou1. 
 

Os diversos significados de “diálogo” colocadas pelo Dicionário Online de 

Português2 se aplicam a nossos objetivos, quando pensamos na contribuição que 

almejamos com este livro. 

Buscamos uma constante conversa e troca de ideias a partir da Baixada 

Fluminense, não de uma perspectiva externa, de estrangeiros, mas dos que habitam, 

trabalham e/ou atuam na região. Numa perspectiva com e sobre a Baixada 

Fluminense. Um diálogo constante com suas configurações social, espacial, cultural, 

artística, econômica, política e com a reverberação desses aspectos na vida da sua 

população. Essa conversa se dá buscando as narrativas presentes nos espaços 

físicos e sociais das localidades que a compõem, com sua população, com seus 

modos de ser e estar nesse território, com as narrativas que constroem 

cotidianamente com esse espaço e a partir desse espaço. Também numa perspectiva 

didática, contribuindo para mostrar e reafirmar a potência da região. E, por ser um e-

book e gratuito, que viabiliza o acesso a ampla gama da população, abarca, ainda, a 

comunicação em rede. 

A busca pelo diálogo em torno do design, território e identidade na e da Baixada 

Fluminense é um desdobramento do 3º Encontro de Pesquisadores do Instituto 

Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Belford Roxo, realizado em 2020. É uma 

 
1 DIÁLOGO. In: DICIONÁRIO online de português. [S. l.]: 7Graus, 2019. Disponível em 
https://www.dicio.com.br/dialogo/. Acesso em: 15 jul. 2021. 
2 Idem.  

https://www.dicio.com.br/dialogo/
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das nossas contribuições para a reafirmação da Baixada Fluminense enquanto 

território potente cultural, artística e educacionalmente.  

Temos a satisfação de ter a participação do Prof. Dr. Nielson Bezerra, 

importante e reconhecido pesquisador da e sobre a Baixada Fluminense, abrindo este 

livro com um Prefácio inspirador sobre esse território.  

Para facilitar a sistematização dos assuntos abordados, agrupamos os artigos 

com temas em comum e dividimos o livro em três seções: 1) Gestão, Negócios e 

Design; 2) Territórios, Espaços e Deslocamentos; e 3) Culturas, Identidades e Direitos 

Humanos.  

A seção 1) Gestão, Negócios e Design, conta com cinco artigos. Ainda que em 

todos os trabalhos os temas estejam entrelaçados, os três primeiros abordam 

questões mais relacionadas a design, discutindo sobre figurino, vestuário e seus 

desdobramentos. O quarto e quinto trabalhos tratam sobre questões mais 

relacionadas a gestão e negócios.  

O artigo intitulado “A Cadeia têxtil nas escolas de samba do Rio de Janeiro”, 

de autoria de André Monte Pereira Dias e Flávio Glória Caminada Sabrá, objetiva 

compreender como ocorre o planejamento, a criação e a gestão dos produtos da 

cadeia têxtil dentro das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

Também abordando o carnaval, o trabalho “Aplicação da modelagem zero 

waste na confecção de fantasias de carnaval”, de autoria de Flávio Glória Caminada 

Sabrá e André Monte Pereira Dias, apresenta os resultados da aplicação prática do 

conceito de “zero waste” no desenvolvimento de produtos para o carnaval. Os autores 

analisam a relação entre o processo de criação, execução e produção do carnaval 

das escolas de samba do Rio de Janeiro, pautado predominantemente sob as ideias 

e pesquisas dos carnavalescos e a possibilidade do emprego de metodologias 

vinculadas à gestão e ao design. 

O trabalho de Paulo Sérgio de Brito e Danielle de Oliveira Cardoso Joia, 

intitulado “O envólucro da alma do artista”, discute a importância do figurino e, inserido 

numa pesquisa em artes, o contextualiza como facilitador da linguagem da cena, bem 

como os desdobramentos de seu uso como um facilitador da linguagem artística e a 

constatação de uma mesma metodologia construtiva para figurinos, independente da 

mídia na qual eles serão utilizados.   

 O artigo “Núcleo de Apoio ao Artesão: o encontro entre artesanato e 

empreendedorismo”, assinado por Cassia Mousinho Figueiredo, Estevão Cristian da 
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Silva Leite e Raphael de Souza Argento, relata a experiência do Núcleo de Apoio ao 

Artesão e suas contribuições no período de 2017-2020. Conforme os autores, diante 

da percepção da necessidade de aperfeiçoamento e capacitação dos artesãos em 

termos de processos criativos, mercadológicos, de gestão e comunicação visual, o 

Núcleo busca promover o desenvolvimento da atividade, o aumento da renda e um 

incentivo à profissionalização de artesãos. 

 Víviam Lacerda de Souza, Fernando Machado da Rocha, Lucivania Filomeno 

Ponte, Fernando Queiroz de Lira Alexandrino e Dalton Gomes Pereira, no trabalho “O 

viés das ISOs na perspectiva do marketing: uma questão de sustentabilidade e ética”, 

objetivaram compreender como as empresas utilizam as certificações ISO enquanto 

estratégias de marketing e persuasão. A partir de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso, abordaram como a aplicação das certificações ISO 9001 e 14001 ao processo 

de gestão de produtos e serviços ofertados por empresas ao público consumidor, 

muitas vezes, se torna displicente ao nível de excelência em termos de qualidade final 

e acaba por se transformar apenas em estratégia de marketing.  

Na seção 2) Territórios, Espaços e Deslocamentos, oito trabalhos discutem os 

desdobramentos de se pensar a esses temas, principalmente, com foco na Baixada 

Fluminense. Os quatro primeiros artigos abordam questões relacionadas a cidade, 

seja no que tange a inclusão social por meio da acessibilidade integral, da cultura, da 

educação, do direito à cidade, das manifestações artístico-culturais e/ou do turismo. 

Os dois trabalhos seguintes relacionam as construções artísticas com os espaços. O 

penúltimo artigo relata a produção de um podcast criado por e com mulheres da 

Baixada Fluminense. A seção é encerrada com o trabalho que discute as relações de 

forças presentes nos espaços acadêmicos. 

Decorrente da premissa de que toda cidade tem potencial para se tornar uma 

cidade educadora, Gabriela Sousa Ribeiro, Thaynnara de Farias Pinto, Matheus 

Trindade Coelho da Silva e Karoline Alves da Silva analisam as condições de 

acessibilidade de três espaços culturais em Belford Roxo-RJ e suas reverberações 

quanto ao pertencimento territorial da população, à sua qualidade de vida e às trocas 

socioculturais realizadas nos espaços citadinos. No artigo intitulado “As contribuições 

da acessibilidade e da cultura para projetar Belford Roxo como uma cidade 

educadora”, os autores demonstram que melhorar esses aspectos podem ser 

estágios iniciais na busca por uma cidade educadora.  
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Lucas Barbosa de Figueiredo e Camila Cristina Rodrigues Diniz, no artigo 

intitulado “Direito à cidade e racismo ambiental: uma breve contextualização sobre a 

exclusão socioespacial nas cidades brasileiras”, problematizam o fenômeno do 

racismo ambiental com a distribuição territorial das cidades brasileiras. A partir dos 

processos históricos e econômicos que as fundamentaram, destacam no cenário 

contemporâneo as formas de exclusão urbana dos grupos étnicos vulneráveis. 

No trabalho intitulado “Dentro da favela o ritmo é outro – os processos artísticos 

de transgressão dos corpos no funk carioca”, Artur Vinicius Amaro Santos debate o 

funk como uma expressão artística contemporânea que versa sobre o corpo, sobre 

sexo, sobre o território, pondo o corpo na cena de maneira natural. O autor discute a 

ampliação do ritmo do movimento 150 Bpm, mostrando como a centralização da 

potência artística das favelas se dá não apenas nas letras, mas na construção do 

ritmo e no trabalho de linguagem que mostra as pulsões que atravessam as noites 

nos bailes funk, ponderando-os como uma resposta à Necropolítica do Estado nas 

favelas. 

Beatriz Rodrigues Moreira e Gabriela Sousa Ribeiro assinam o artigo intitulado 

“As dinâmicas cultural e turística na territorialização dos espaços citadinos a partir de 

feiras de artesanato”. A partir de pesquisas bibliográficas e de campo, buscam 

problematizar em que medida o artesanato e seus espaços de venda contribuem para 

a ocupação do espaço urbano de três cidades da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, de modo que as pessoas percebam as feiras de artesanato enquanto seus 

territórios pela identificação com seus aspectos socioculturais nas mesmas. 

Em “Bordar também é ultrapassar a borda: relatos poéticos sobre o bordar em 

fotografia”, Vanessa Santos Ximenes relata seu processo artístico ao unir a pesquisa 

sobre feminino com bordados em fotografias. A partir do encontro e das fotografias 

de trinta mulheres, a autora vai descrevendo seus caminhos e desdobramentos com 

esse projeto. 

O trabalho “Breves considerações acerca das viagens a Inhomirim”, de autoria 

de Jacqueline de Moura Siano, aborda o relato sobre encontros e descobertas 

acontecidas na localidade de Vila Inhomirim, 6º distrito de Magé, região que guarda 

parte de nossa memória histórica e se reveste de abandonos e de esquecimentos. 

Enquanto uma artista viajante local, a autora adota os deslocamentos como viagem 

para a construção de trabalhos que visam provocar fricções nos modos habituais de 

lidar com as paisagens do cotidiano. 
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 “Moda na curva - um podcast sobre produção de moda na Baixada 

Fluminense”, de Ana Carolina Reis Cavalcanti Pimentel, traz o relato de experiência 

sobre a produção do podcast Moda na Curva, um podcast sobre estudo e produção 

de moda na Baixada Fluminense. O programa é fruto de um projeto da autora 

selecionado no Edital Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e produzido durante a pandemia da 

COVID-19. No artigo, a autora objetiva apresentar uma visão sobre a importância de 

realizar produções culturais baseadas em vivências que acontecem na região da 

Baixada Fluminense, para a criação de espaços de protagonismo e trocas.  

No artigo “O conformismo dos acadêmicos: as relações entre “estabelecidos” 

e “outsiders” no meio universitário”, Maxmiliano Martins Pinheiro examina o ambiente 

representado pelas relações autocráticas que se manifestam no meio acadêmico. O 

autor problematiza que essas relações de forças naturalizam os lugares dos 

estabelecidos e dos outsiders. Sendo os primeiros aqueles que detêm a autoridade 

da leitura científica e ditam quem deve ou não fazer parte da pesquisa acadêmica; 

enquanto aos últimos, por não pertencerem à instituição ou por não terem sido 

indicados por alguma autoridade acadêmica, cabem se submeterem a qualquer 

arbitrariedade. 

A seção 3) Culturas, Identidades e Direitos Humanos conta com seis artigos. 

Com distintos objetos de estudo, a questão racial é abordada em todos eles. É fácil 

notar as interrelações entre culturas, identidades e direitos humanas em todos os 

trabalhos que compõem esta seção. 

No artigo intitulado “A construção da categoria “mulher negra” a partir de uma 

perspectiva interseccional e decolonial”, as autoras Suzana Mattos e Heloisa Santos 

demonstram como, para o desenvolvimento do projeto pretademia, construíram 

metodologicamente uma concepção abrangente do lugar social da “mulher negra” 

enquanto sujeito político e de produção de conhecimento na sociedade capitalista. 

Baseadas no conceito de interseccionalidade, em sua utilização pela epistemologia 

feminista negra e decolonial, juntamente com outras noções, desenvolveram os 

descritores utilizados para formação do banco de dados da pesquisa “Os Estudos 

acadêmicos sobre Mulheres Negras” (1987-2017). 

“A descolonização dos corpos como potência de expressividade: a experiência 

dos terreiros como alternativa”, de Morgana Fernandes Martins, desenvolvido no 

campo das pesquisas em Artes Cênicas, pretende investigar caminhos para a 
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exploração das expressividades do artista em formação através da perspectiva da 

descolonização dos corpos. O objetivo é buscar, por meio de pesquisas de materiais 

diversos, conteúdos que dialoguem com a formulação dessa proposta distribuída em 

duas etapas: fundamentação teórica e investigação de manifestações práticas. O 

estudo desenvolvido no artigo contempla o primeiro passo da etapa inicial da 

pesquisa e propõe uma análise – como uma espécie de resenha da fala – e diálogo 

com o pensamento de Wanderson Flor do Nascimento (UnB), que percebe nas 

práticas dos terreiros alternativas para se pensar outras lógicas do corpo, diferentes 

das impostas pelo colonialismo. 

O trabalho “Suleando a moda: perspectivas decoloniais para pensar a 

produção do vestuário e o ensino de moda no Brasil” foi desenvolvido pelos autores 

Heloisa Santos, Mi Medrado, João Dalla Rosa Júnior, Carla Aparecida da Costa e 

Carolina Casarin da Fonseca Hermes, do Coletivo Moda e Decolonialidade, 

apresentando os primeiros resultados das discussões realizadas pelo grupo. Buscam 

analisar o campo da moda brasileiro e criticar as abordagens realizadas sobre as 

práticas e a sua produção de saberes tendo em vista as leituras críticas pós-coloniais, 

decoloniais e do feminismo negro. A partir da metáfora da costura, são apresentados 

dois conceitos formulados pelo Coletivo: retrocesso social em moda e rasgo em 

moda. Ambos representam as proposições metodológicas que pautam a atuação do 

coletivo. 

No trabalho intitulado “Africanidades: uma experiência educacional e de 

marketing social”, Cristiane de Souza dos Santos Carvalho, Luisa Helena Silva 

Meirelles e Marilene Machado de Andrade Rocha relataram a experiência de realizar 

o evento Africanidades, cujo objetivo central consistiu em debater questões 

relacionadas ao racismo estrutural existente na sociedade brasileira e, paralelamente, 

divulgar ações de empreendedores negros. São descritas as duas edições desse 

evento, ocorridas em 2019 e 2020, sendo a primeira edição realizada presencialmente 

e a segunda, online. 

No texto “A roupa do réu: pesquisa histórica e dispositivos de memória 

utilizados na criação do figurino de mostre-me a saída”, Carla Aparecida da Costa 

parte da seguinte pergunta de pesquisa: como a forma de vestir marca a vida social 

dos condenados? Essa reflexão se deu entremeando sua experiência familiar, o 

processo de pesquisa histórica e o processo de criação do figurino elaborado para a 
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montagem “Mostre-me a Saída”, uma adaptação livre do texto teatral “Fuga”, de 

Tennessee Williams, que teve sua estreia em 2019.  

Luís Felipe Nunes Silva, no artigo intitulado “Nacional desenvolvimentismo e 

segregação racial na Companhia Siderúrgica Nacional (1963-1973)” defende que 

poucos são os trabalhos que analisam as estratégias que os militares, por meio da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), utilizaram visando instrumentalizar a 

formação ideológica dos operários. No artigo, ele analisa a primeira metade do 

período da Ditadura Militar, objetivando descrever e contextualizar o modo como a 

CSN promovia junto aos seus trabalhadores os ideais de nacional 

desenvolvimentismo e de modernização da economia, associando-os à ideia de que 

existiria na empresa uma democracia racial, ao mesmo tempo que reproduzia no seu 

interior esferas de estratificação social e desigualdade. Diante de um ainda 

hegemônico quadro historiográfico, busca matizar esses pontos de vista, propondo 

uma nova interpretação para o período na perspectiva da história social do trabalho, 

particularmente no que diz respeito às conexões entre a questão racial e de classe. 

Assim, convidamos você a ler as páginas deste livro dialogando com um 

território vasto, diverso, plural e potente. Diante da diversidade dos assuntos 

abordados, esperamos que este livro possa ser uma ponte para diálogos com e sobre 

a Baixada Fluminense. 

 

 

Boa leitura! 

 

Gabriela Sousa Ribeiro 

Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Belford Roxo 

Julho, 2021. 
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Prefácio  
Baixada Fluminense, por um diálogo com as periferias  

A Baixada Fluminense, assim como outras periferias, está associada às 

contradições sociais e econômicas provenientes de políticas públicas encomendadas 

para reproduzir a pobreza e para a manutenção de práticas assistencialistas que, 

associadas à violência, formam a principal forma de constituir governos locais 

corruptos, personalistas e eleitoreiros. Desse modo, o conjunto das 13 cidades 

localizadas na região metropolitana do Rio de Janeiro, também conhecido como 

Baixada Fluminense, constitui-se como uma grande periferia. Neste sentido, as 

periferias se caracterizariam pela precarização da vida, com inchaços demográficos, 

pobreza, ausência de saneamento básico, saúde, educação, transportes, entre 

outros. Em termos restritos, a Baixada Fluminense seria apenas um território no 

entorno de um centro urbano. Porém, essas restrições precisam ser problematizadas, 

pois as periferias se afastaram da ideia de um entorno que se reveste de uma cultura 

satélite. Ao contrário disso, a Baixada Fluminense e outras periferias são territórios 

que elaboraram tecnologias sociais e articulações próprias, construindo formas 

criativas de expressões da cultura e do desafio da identidade e do pertencimento.  

Com a expansão urbana, sobretudo o processo de metropolização, iniciou-se 

uma tentativa de governos e estudiosos de estabelecer delimitações para a amplitude 

das periferias. Contudo, logo se percebeu que as periferias não eram apenas lugares 

no entorno de um centro urbano, as periferias tornaram-se uma forma de viver, de 

pensar, de produzir e de se defender das delimitações que o Estado através de suas 

políticas voltadas para os enquadramentos das classes populares que, historicamente 

ocuparam as periferias do mundo. No Brasil, as políticas públicas baseadas em uma 

guerra urbana, revelou-se um entendimento do Estado e da sociedade contra os 

corpos que viviam e vivem nas periferias. O jovem preto, pobre e morador das 

periferias se tornou uma espécie de “suspeito em tempo integral” para a polícia, para 

a imprensa e para a sociedade. Contudo, o corpo preto e suas expressões culturais 

se tornaram uma forma de resistência e de ampliação das vozes das periferias. A 

corporeidade de jovens negros através da música, das artes urbanas, das danças, do 

teatro, entre outras, transformou a estética da sociedade brasileira através de uma 

ampliação nas culturas, nas comunicações e em seus processos formativos. 
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A palavra “periferias” que era carregada de preconceitos e estigmas, aos 

poucos foi sofrendo mudanças em seus significados e usos nas peças de 

comunicações comunitárias, por exemplo. As periferias tornaram-se uma referência 

para seus agentes, sejam eles moradores, agentes culturais, trabalhadores da 

educação, entre outros. As periferias passam a ter uma abrangência e visibilidade, 

por conta de ser um fator de agenciamento para a aceitação por grande parte da 

população que se identificava com atributos como violência, pobreza e precarização, 

mas que também pode ser compreendida como um lugar de solidariedade, expressão 

e potências. 

As periferias deixam de ser apenas um lugar, um espaço ou região e passa a 

ser um modo de pensar, um modo de viver, um modo de agir e um modo de se 

expressar. As periferias acolhem as diferentes polifonias e as incorporam em um 

discurso periférico. O território sempre será uma potente referência, pois a sua 

percepção dos que estão de fora e dos que estão de dentro geram um conjunto de 

experiências díspares, mas engendradas em um processo próprio, com fundamento 

histórico, com costumes em comum e com expressões que impõem uma outra 

perspectiva estética que reivindica uma ética que o Estado perdeu em relação aos 

territórios ocupados pelas classes trabalhadoras. 

A unidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro em Belford Roxo, mesmo em 

condições precarizadas, está inserida neste contexto de periferia. Apesar de suas 

lutas para existir e resistir aos ataques frontais de interesses políticos localizados, 

docentes, alunos e os movimentos sociais têm se unido para garantir o direito ao 

acesso à formação de qualidade, mesmo que em uma cidade que não garante 

qualidade de vida à sua população. A presença do Estado não oferece qualquer 

conexão com os interesses da população, uma vez que o diálogo com essa periferia 

não existe ou é apenas protocolar. A presença do Instituto Federal do Rio de Janeiro 

em Belford Roxo com autonomia política e pedagógica, formando profissionais 

capazes de reflexões sobre as identidades e as estéticas das periferias, tem sido 

considerada uma ameaça aos interesses políticos que se beneficiaram da 

manipulação eleitoral desde a emancipação da cidade. Assim, a pauta e a missão do 

IFRJ de Belford Roxo ultrapassam a formação técnico-profissional, mas também tem 

se ocupado com o modo de fazer e de operar experiências educativas inclusivas para 

pessoas que se identificam como negras, indígenas, LBTQIA+, entre outras. 
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O livro aqui apresentado é o conjunto de resultados e iniciativas do IFRJ de 

Belford Roxo provenientes de uma Semana de Extensão da unidade. Esses trabalhos 

são inspiração para a pesquisa e um convite para a extensão acadêmica com 

significado social e cultural, uma vez que a cidade de Belford Roxo tem o seu cenário 

e suas narrativas transformadas para além da violência e da pobreza. A estética e as 

identidades periféricas da cidade de Belford Roxo têm se revelado em diferentes 

trabalhos de docência, pesquisa e extensão realizados no IFRJ.  Os grafites, as artes 

de muro, as linguagens das ruas e do modo de ser da Baixada Fluminense estão 

presentes em cada trabalho. As batalhas de rimas e o Hip Hop tornaram-se 

experiências educativas pujantes e potentes do diálogo sensível dos diferentes 

contextos periféricos apresentados. Desse modo, o IFRJ de Belford Roxo deixa de 

ser apenas dum lugar de assistir e se torna um espaço de atuação artística, mas 

sobretudo, política. Um espaço de reflexão das questões mais próximas, aquelas que 

afetam, que emocionam e que fazem sentido cotidiano para as comunidades das 

periferias.  

A “história única” da pobreza e da violência, por muito tempo veiculada sobre 

a Baixada Fluminense e a cidade de Belford Roxo foi ressignificada pela 

pluriversidade e cosmopercepções outras que permitem compreender a periferia, 

seus agentes, tecnologias e linguagens como potências de transformação social. 

Mesmo com ataques e sabotagens de interesses políticos locais, o diálogo com as 

periferias da Baixada Fluminense implementados pelo IFRJ de Belford Roxo nos 

permite com a escrita de diferentes histórias e narrativas sobre a cidade. Portanto, a 

leitura do livro que está em nossas mãos é um testemunho da transformação social 

que tanto esperamos para a nossa cidade. Vida longa ao IFRJ de Belford Roxo!!! 

 

Vila Pauline, 08 de junho de 2021. 

Nielson Rosa Bezerra 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ  

Museu Vivo do São Bento – MVSB 
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Seção 1: Gestão Negócios e Design
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A CADEIA TÊXTIL NAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO 
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Sabrá, Flávio Glória Caminada; Doutor; Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
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Gestão, negócios, moda e carnaval: desenvolvimento de produto, circulação e 

ensino na cadeia de vestuário1 

Resumo: Cresce na atualidade o reconhecimento da economia criativa como fonte de 

desenvolvimento econômico e social das nações. No Rio de Janeiro, um dos principais setores da 

indústria criativa é o carnaval. A cada ano, o carnaval carioca reafirma seu potencial econômico, 

turístico, cultural, patrimonial e social. Dentro da infinidade de desdobramentos do carnaval, este 

trabalho apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa que objetiva compreender como ocorre o 

planejamento, a criação e a gestão dentro das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Com uma 

metodologia plural que inclui entrevistas com carnavalescos, figurinistas, gestores e comércio. A 

pesquisa encontra como limitação o caráter experimental, mutável e por vezes amador dos bastidores 

de uma escola de samba, além de outras percepções adquiridas até o presente momento.  

Palavras-chave: Economia Criativa; Carnaval; Fantasia; Escola de Samba; Têxtil. 

 

Introdução 

Glória a quem trabalha o ano inteiro 
Em mutirão 

São escultores, são pintores, bordadeiras 
São carpinteiros, vidraceiros, costureiras 

Figurinista, desenhista e artesão 
Gente empenhada em construir a ilusão2 

 

Quem observa uma escola de samba em desfile, e se encanta com a 

magnitude de todo o espetáculo, nem sempre conhece o montante de etapas, 

materiais, técnicas, profissões e processos englobados nessa realização. Há na 

elaboração do espetáculo um somatório de linguagens atravessadas por saberes 

relacionados à cadeia da economia criativa. A indústria do carnaval possui a 

capacidade de transformar nosso potencial criativo em produtos tangíveis e 

simbólicos ao mesmo tempo, além de proporcionar experiências, retornos financeiros 

para os setores públicos, privados e atuarem na sustentabilidade social local.  

 
1 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5716431691176047 
2 Trecho da canção “Pra tudo se acabar na quarta feira” composição de Martinho da Vila. In: LP dos 
Sambas de Enredo das Escolas de Samba do Grupo 1A - Carnaval 84 - Gravações Originais - Top 
Tape, Brasil, 1983. 
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Este trabalho surge como uma das ações fomentadas pelos debates 

articulados pelo grupo de pesquisa “Gestão, design, moda e carnaval” do IFRJ, 

Campus Belford Roxo, liderado pelo professor Flávio Sabrá. O grupo de pesquisa 

articula questionamentos e reflexões relacionadas ao campo da moda, do carnaval e 

dos festejos. Tais olhares se dão sobre os processos de gestão, produção e criação 

destes elementos dentro da cadeia da Economia Criativa. Em um dos encontros do 

grupo, os professores Flávio Sabrá e André Dias dialogaram sobre suas experiências 

relacionadas ao fazer carnaval e a cadeia têxtil. Durante tal encontro foi observado o 

montante de metodologias, conhecimentos e materiais empregados na elaboração de 

um desfile de escola de samba. Outro ponto levantado foi como essa produção apesar 

de apresentar números vultosos, se dava de modo muito informal e amador. A partir 

deste somatório de provocações, o grupo definiu como uma de suas ações o 

mapeamento da cadeia têxtil dentro das escolas de samba do Rio de Janeiro. Para 

tal empreitada foi elaborado um calendário de ações que busca compreender como 

ocorre o planejamento, a criação e a gestão dos produtos da cadeia têxtil dentro das 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro, com uma metodologia plural que incluirá além 

de revisões bibliográficas, entrevistas com carnavalescos, figurinistas, gestores e 

agentes do setor do comércio. A experiência dos professores apontou ainda possíveis 

limitações para a pesquisa, dentre elas a principal é o caráter experimental, 

heterogêneo e, por vezes, viciado dos bastidores das escolas de samba. A partir do 

exposto foi elaborado um esqueleto do projeto no qual o planejamento das ações 

ocorre nas seguintes etapas: 1ª A partir de encontros e diálogos com alguns criadores 

e visitas aos barracões, elaborar o corpo de um questionário, assim como perceber 

pontos e agentes relevantes para tal levantamento; 2ª Aplicação do questionário com 

alguns criadores, gestores e agentes do comércio; 3ª Projeção de resultados, novos 

caminhos e possibilidades a partir dos  dados coletados; 4ª Acompanhamento de 

processos e imersão na cadeia produtiva das Escolas de Samba; 5ª Análise dos 

resultados; e 6ª Publicação. O trabalho atualmente se encontra na elaboração da 

segunda etapa.   

O questionário elaborado pelo grupo, apresentará questões que podem ser 

compreendidas em dois grandes grupos: Gestão (com questionamentos relacionados 

aos números, setores da cadeia produtiva, profissionais envolvidos, compras, 

logística, trabalhadores formais e informais, estruturas, descarte e retorno dos 
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produtos) e Criação (questões relacionadas aos processos criativos, pesquisa, 

sustentabilidade, design, uso de materiais, cores, formas, técnicas e suas interações 

com o espetáculo). 

Criatividade e Economia 

Ao propor um mapeamento da cadeia têxtil no carnaval das escolas de samba 

carioca, este trabalho tem como um de seus motores a percepção de como os setores 

da cultura, do patrimônio, dos espetáculos estão ligados aos setores da economia, da 

geração de renda, do emprego, da sustentabilidade social e afins, na percepção de 

que os desfiles atingem as três dimensões da cultura apontadas pelo Ministério da 

Cultura (BRASIL, 2011): simbólica, cidadã e econômica. Ainda segundo o MinC: 

Os setores criativos são aqueles cujas atividades produtivas têm como 

processo principal um ato criativo gerador de um produto, bem ou serviço, 

cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em 

produção de riqueza cultural, econômica e social (MINC, 2011, n.p). 

 

As reflexões acerca da economia criativa e das indústrias criativas são 

relativamente recentes. Datam, segundo pesquisas, do final dos anos 1990 e início 

dos anos 2000. Autores como Cunningham (2002) apontam como consenso que o 

termo “indústrias criativas” surge na Austrália em 1994, ano do lançamento do 

relatório Creative nation: Commonwealth cultural policy. Entretanto foi a partir de 

ações políticas do Reino Unido em 1997, com a criação da Força Tarefa Indústrias 

Criativas, de acordo com o DCMS – Department for Digital, Culture, Media & Sport 

(2001), desde então o termo e ações governamentais relacionadas se ampliaram em 

vários países, dentre eles o Brasil que desenvolveu, no ano de 2012, o Plano de 

Economia Criativa Brasileira. 

Alguns autores abordaram a relação da economia com a cultura, por exemplo, 

os filósofos Max Horkheimer e Theodor Adorno (2002) que apontavam para a 

“mercantilização da cultura”, com um olhar mais voltado para os processos de 

dominação, ou os escritos da economista Françoise Benhamou sobre a “Economia 

da Cultura” (2007). Contudo, um dos primeiros autores a conceituar a indústria criativa 

foi John Howkins no ano de 2001. O autor aponta que nem a criatividade, nem a 

economia são novas, mas o que seria inovador eram suas articulações. (HOWKINS, 

2012). Howkins (2012) elabora que existem dois tipos de criatividade: uma 
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relacionada a realização pessoal, individual e outra que gera um produto. A segunda 

está muito presente nas sociedades industriais que relacionam objetos a valores 

culturais, sociais de inovação e tecnologia. O estudo apresentado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA, 2013) articula as 

definições de Howkins com a estruturação conceitual da United Nation Conference 

on Trade and Developement – UNCTAD (RELATÓRIO..., c2010) para enumerar uma 

conceituação das características da economia criativa:  

● é o conjunto de atividades econômicas que dependem do conteúdo 

simbólico – nele incluído a criatividade [...], como fator mais 

expressivo para a produção de bens e serviços;  

● é um conceito em evolução com base em recursos criativos 

potencialmente geradores de crescimento e desenvolvimento 

econômico; 

● pode promover ganhos de geração de renda, criação de emprego e 

exportação, promovendo a inclusão social, a diversidade cultural e o 

desenvolvimento humano; 

● abrange aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem 

com a tecnologia e propriedade intelectual numa mesma dimensão 

e tem relações de transbordamento muito próximo com o turismo e 

o esporte. (OLIVEIRA; ARAUJO; SILVA,, 2013, p. 21). 

 

É notória a aplicação destas características no carnaval das escolas de samba, 

que para além de seu caráter cultural/ patrimonial, apresenta todo um conjunto de 

atividades econômicas diretas e indiretas, formais e não formais, assim como a 

geração de produtos e serviços que vão desde o audiovisual com os sambas enredos, 

passando por vídeo, objetos vestíveis, alimentação e experiências. Adiciona-se que 

a cadeia produtiva do carnaval se estende para além dos dias de folia, com todo um 

calendário de produção e ações que atingem e modificam uma parcela da 

comunidade com geração de empregos, capacitações e ações comunitárias. No 

Panorama da Economia Criativa no Brasil (2013) se apresentam recomendações e 

justificativas no intuito de defender o reconhecimento da importância da economia 

criativa:  

● conciliar objetivos nacionais culturais com as políticas comerciais, 

tecnológicas e internacionais; 

● analisar e lidar com as assimetrias que inibem o crescimento das 

indústrias criativas, principalmente nos países em desenvolvimento;  

● reforçar o chamado “nexo criativo” entre investimento, tecnologia, 

empreendedorismo e comércio; e 

● identificar respostas políticas inovadoras para estimular a economia 

criativa visando ao desenvolvimento econômico. (OLIVEIRA; 

ARAUJO; SILVA, 2013, p. 21). 
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Há um montante de pesquisas que busca observar a economia criativa de 

modo quantitativo e qualitativo, contudo a maior parte delas aponta para a dificuldade 

de mensuração destes valores econômicos, visto o caráter informal de grande parte 

dos setores culturais. Algumas que tomamos como base para este texto foram: João 

Oliveira, Bruno Araujo e Leandro Silva (2013), vinculados ao IPEA; Finguerut (2015), 

publicação da FGV; “Mapeamento da indústria criativa no Brasil” (2016), obra 

veiculada pela FIRJAN e “Re/pensar as políticas culturais” (2018), publicação da 

UNESCO. Destes, apenas nos estudos da FGV (FINGUERUT, 2015) há a presença 

do carnaval descrita como uma das forças motrizes da economia criativa nacional. 

As pesquisas de modo geral apontam como o setor da economia criativa se 

apresenta em franca expansão a cada ano, mesmo diante de cenários econômicos 

negativos. De acordo com o Mapeamento da FIRJAN (2016) a área da economia 

criativa, diante do cenário da economia nacional, foi uma das menos impactadas no 

período de 2013-2015. O PIB Criativo desenvolveu de 2,56% para 2,64%, sendo 

assim responsável por gerar uma riqueza de R$ 155,6 bilhões para o Brasil no ano 

de 2015. Embora estudos como o de Oliveira, Araujo e Silva (2013) apontem que a 

indústria da economia criativa apresenta geralmente melhores salários e um maior 

nível de instrução dos envolvidos, esta realidade não se espelha na realidade das 

escolas de samba carioca. Grande parte das funções e saberes tem origem empírica, 

experimental, desenvolvida e transmitida por uma rede de agentes populares, que 

trabalham grande parte do tempo de modo informal e com salários abaixo do justo. 

Outro fato que deve ser apontado é que grande parte das conceituações de indústria 

criativa levam em consideração a existência de propriedade intelectual, fator que no 

caso do carnaval fica atrelado apenas a parte musical e a sua exibição televisiva, não 

se estendendo aos setores criativos da parte plástica (figurinos, cenografias e 

danças). Este elevado grau de informalidade da economia criativa foi apontado pelos 

estudos de Oliveira, Araujo e Silva (2013). O que nos leva a crer que os números 

apresentados nas pesquisas possam apresentar uma grande distorção do total 

movimentado e gerado pela economia criativa.  Tais relações serão levadas em conta 

no nosso processo de pesquisa. Um fato que reforça esse olhar é que os 

pesquisadores do grupo de pesquisa do IFRJ já atuaram de forma informal dentro do 

processo de construção dos desfiles.  
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Ainda de acordo com o Mapeamento da FIRJAN (2016), no cenário nacional o 

Sudeste e os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro se sobressaem. No que tange 

a participação no Rio de Janeiro, eram 99 mil trabalhadores fluminenses, 2,2% do 

total de trabalhadores do estado atua principalmente com a criatividade. Sendo o 

estado do Rio de Janeiro o que apresenta as maiores remunerações. Reforçamos 

que estes são dados oficiais que mensuram geralmente a partir de registros como o 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Outro fator é que este volume de 

postos de trabalhos e salários se dividem entre todo um leque de categorias 

profissionais, algumas com remunerações bem elevadas que acabam elevando a 

média de toda a categoria.  

Carnaval e Economia 

Quando apontamos nosso olhar para o carnaval do Rio de Janeiro, este, como 

produto da identidade nacional, é de valor inestimável, merecendo, apenas por este 

fato, todas as ações políticas de valorização, fomento e manutenção. Contudo, tal 

valor nem sempre é compreendido pelo maciço da sociedade, ou dos gestores 

políticos, que, por vezes, por questões pessoais, políticas ou religiosas acabam 

atuando em um movimento contrário, numa tentativa de apagamento da festa. Como 

é o caso do ex-prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, declarado 

inimigo das escolas de samba em tantas reportagens, desfiles, manifestações e 

artigos. Fechando os olhos para a festa e para o potencial econômico, patrimonial, 

cultural e humano dos desfiles. 

 Apesar desta atitude, os números apresentados foram extremamente 

positivos e demonstraram o crescimento da festa no ano de 2020. Reportagem 

apresentada pelo site da prefeitura do Rio de Janeiro, ainda no período de gestão de 

Crivela, aponta: “Melhor carnaval de todos os tempos no Rio: mais de 10 milhões de 

foliões e alto índice de aprovação por turistas” (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 

2020) . O corpo da matéria oficial complementa: 

O Carnaval Rio 2020 foi de expectativas superadas, com mais de 2.1 milhões 
de turistas na cidade, com mais de 10 milhões de pessoas circulando durante 
o carnaval, maior número de navios internacionais dos últimos 20 anos 
atracando no Píer Mauá, ocupação hoteleira em quase 100%, R$ 4 bilhões 
em movimentação econômica e um número recorde de dias de folia. Este foi 
o balanço do evento apresentado nesta segunda-feira pelo presidente da 
Riotur, Marcelo Alves, e pelo secretário de Envelhecimento Saudável, 
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Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel, em coletiva feita na Cidade das 
Artes, na Barra da Tijuca. (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2020, n.p.).  

 

Pesquisas realizadas pela Confederação Nacional do Comércio – CNC 

(2020)3, e disponibilizadas em seu site, informam que o montante econômico, gerado 

pela folia, foi de 8 bilhões de reais e, segundo estudos apresentados no site do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, o carnaval gera em média 250 mil empregos 

nos diversos setores. Estes valores se dividem entre as múltiplas atividades 

relacionadas ao período carnavalesco que tem como foco os bailes, os blocos, os 

grupos de bate-bolas e as escolas de Samba. Estudo recente da Fundação Getúlio 

Vargas aponta que para cada R$1,00 investido no carnaval, há um retorno de 

R$13,004.  

A Cadeia Têxtil das Escolas de Samba 

No que concerne às escolas de samba do Rio de Janeiro, no ano de 2020, 

eram 86 agremiações nos seis grupos desfilantes. No grupo especial cada uma das 

doze escolas apresenta em média 3.500 desfilantes que envergam grande volume de 

peças com sobreposições, adereços e afins, empregando materiais e técnicas 

diversas. Além destas agremiações ainda ocorrem desfiles em outros municípios, 

como Niterói e Nova Friburgo, por exemplo, além de blocos de enredo, blocos de 

embalo, grupo de avaliação, bailes, bate-bola e toda uma infinidade de opções de 

vivências carnavalescas mediados pela atitude e pelas fantasias/figurinos. O 

montante aproximado de desfilantes, apenas do grupo especial, seria de 42.000 

foliões. Ao se levar em conta que cada um enverga, no mínimo, 4 peças de vestimenta 

(sapato, calça, camisa e chapéu), as contas representariam 168.000 peças de 

vestuário. Sabemos que este número pode ser quadruplicado, devido às 

sobreposições e outros elementos vestíveis empregados nos desfiles. Além dessa 

variação de peças, ocorre também variações de estruturas e volumes, por exemplo, 

ao compararmos algum componente da ala dos compositores (habitualmente vestido 

de calça e camisa, ou terno) e um componente da ala das baianas (com anáguas, 

 
3   Fonte Disponível em: < https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-02/cnc-estima-que-
turismo-vai-movimentar-r-8-bilhoes-no-carnaval-2020> Acesso em 04/08/2020. 
4 Fonte: Jefferson Pecori: Disponível em: <https://registro.portaldacidade.com/noticias/papo-de-
especialista/carnaval-cultura-popular-e-economia-criativa-alegria-emprego-e-renda-0804> Acesso em 
04/08/2020. 
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saia, sobressaia, pano da costa, camisa, gravatas, cabeça etc.). Esta variação de 

volumes e insumos têxteis foi relevante em nosso encontro com os carnavalescos e 

criadores, pois evidenciaram como tal pesquisa carece de olhar sensível à elementos 

tão distintos dentro da mesma cadeia de produtos.  

Em nossos encontros iniciais com tais criadores, conversamos com seis 

carnavalescos, sendo quatro do grupo especial, um da série A e um da série B, na 

intenção de compreender como em ambientes e realidades tão heterogêneas, se 

desenvolvem metodologias eficientes para execução da festa. Os carnavalescos 

procurados pelos pesquisadores foram: Edson Pereira, carnavalesco do G.R.E.S. 

Unidos de Vila Isabel; Jorge Silveira então carnavalesco do G.R.E.S. São Clemente; 

Jack Vasconcelos, então carnavalesco do G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti; e Mauro Leite, 

na época carnavalesco assistente do G.R.E.S. Portela; Bruno Rocha, então 

carnavalesco do G.R.E.S. Unidos de Bangu (Série A); e Leo de Jesus, carnavalesco 

do G.R.E.S. Acadêmico do Engenho da Rainha (Série B). O propósito destes 

encontros iniciais era ouvir seus relatos, observar as estruturas e divisões dos 

barracões (da Cidade do Samba no caso das escolas do grupo especial, do Barracão 

de alegorias no caso da Bangu, na qual o artista trabalhava nos carros e da Quadra 

do Engenho da Rainha onde o carnavalesco e equipe de amigos customizavam 

fantasias). Estes encontros foram de extrema importância ao apontar camadas, 

processos e agentes que não vultavam em nossas perguntas iniciais.  

Tais encontros não se deram diante de questionários estruturados, mas de 

modo cordial e livre. Por isso, não consideramos estes como dados oficiais para a 

elaboração de resultados oficiais, fechados. Contudo, estas escutas apontam 

panoramas e contrastes que cremos importantes nesse momento inicial.  

O primeiro contraste é o número de desfilantes, enquanto no grupo especial 

são de 3.500 em média, nas escolas da série A são cerca de 1.800 e no grupo B são 

750 componentes em média. Quando questionados sobre a metragem de tecido em 

alas comuns há certo consenso de um emprego de no mínimo 6 metros de tecido, e 

uns 8 metros em média. Os criadores reforçaram que a ala da baiana é a de maior 

volume têxtil, chegando a mais de 30 metros de tecidos. Para além do emprego de 

tecidos em fantasias, o mesmo é empregado na forração e decoração das alegorias.  
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Outro contraste é o número de trabalhadores envolvidos. No grupo especial, 

nos barracões e na estrutura na qual são realizadas alegorias, fantasias, gestão, 

ensaios etc., há entre 80 e 100 trabalhadores, com um aumento dessa equipe nos 

meses que antecedem a festa. Já ao visitar um barracão da série A, encontramos 

geralmente o carnavalesco, um ou dois profissionais da escola (serralheiro, 

marceneiro) e uma equipe de amigos do carnavalesco auxiliando nas bancadas de 

adereços. Em instalações grandes, parte do tempo, sem as condições mínimas de 

higiene e saúde, como banheiro e eletricidade. Na série B, esta realidade 

“mambembe” se repete, muitas escolas executam suas alegorias em um espaço 

comum chamado de “Carandiru”, uma espécie de barracão coletivo, no qual as 

equipes podem ser ainda mais reduzidas.  

Outro ponto reconhecido nestas conversas foi a circularidade de elementos 

dos grupos superiores para os grupos inferiores, como esculturas e fantasias. Alguns 

criadores apontaram a compra ou o apadrinhamento da escola por outra. Diante 

disso, fantasias e esculturas do ano anterior eram adquiridas e reutilizadas com novas 

pinturas, customização etc.  

Outra percepção que tivemos durante os diálogos é que, para tal pesquisa, se 

faz necessário o diálogo com gestores das agremiações, pois, assim como nos 

setores da moda, o criador, nem sempre domina o todo do processo. Então, questões 

relacionadas a cifras, logística e afins eram respondidas de modo mais incerto. 

Entretanto ao visitar a sala dos carnavalescos do grupo especial, as paredes estavam 

repletas de fichas técnicas, plantas baixas, maquetes, peças piloto etc. O que fazia 

notar a profissionalização da indústria das escolas de samba. Em contrapartida, nos 

outros grupos, há um enorme potencial humano, contudo, sem muitos registros, visto 

que grande parte é doação e reaproveitamento e administração do tempo (já que 

alguns dos materiais e subvenções chegam muito tarde e a escola tem que correr 

para finalizar e adaptar seus projetos). 

Processo de construção das fantasias-figurinos 

Reconhecemos que o carnavalesco é compreendido como o grande criador, 

ao mesmo tempo que sabemos que, sem a presença dos outros agentes que atuam 

diretamente ou indiretamente na cadeia produtiva do carnaval, tal genialidade não se 

tornaria realizável. Não consideramos que criação e produção sejam partes 
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independentes, mas campos que se alimentam e influenciam, porém para uma melhor 

organização da pesquisa, dividimos em duas grandes áreas por serem os pontos de 

força dos pesquisadores: Gestão e Criação.  

Para compreender melhor a cadeia têxtil das escolas de samba, uma revisão 

bibliográfica do assunto foi efetuada. Alguns dos criadores já escreveram sobre seus 

processos e elaboraram calendários das etapas, tabelas com profissionais e setores, 

descreveram seus processos criativos etc. Dentre estes, retomamos três obras por 

julgarmos mais relevantes para este ponto de nossa pesquisa: Fazendo Carnaval de 

Rosa Magalhães (1997), Artesãos da Sapucaí de Carlos Feijó e André Nazareth 

(2011) e Carnaval é Cultura de Milton Cunha (2015). Adicionam-se a estas obras 

sobre a cadeia têxtil de Moda, como, por exemplo, Os agentes sociais envolvidos no 

processo criativo no desenvolvimento de produtos da cadeia têxtil do professor Flávio 

Sabrá (2016), e a obra Cadeia produtiva da economia do carnaval de Luiz Carlos 

Prestes Filho (2009).  

Estabelecemos uma comparação da cadeia têxtil de moda com a cadeia têxtil 

de carnaval, observando seus pontos de encontro e desencontro, mas, sobretudo, 

diante do processo de criação e construção das peças vestíveis e das relações de 

trabalho, do uso de beneficiamentos e da aplicação de tecnologias. Segundo Sabrá 

(2016): 

O produto têxtil é concebido por uma equipe atuante na cadeia têxtil, a qual 
normalmente, é contabilizada somente por números de empregados e pelas 
categorias que lhes cabem, ou que lhes são designadas, ou mesmo 
predeterminadas. Como, então, um produto de vestuário, aparentemente 
concebido por um gênio criador, chega ao usuário? (SABRÁ, 2016, p. 28). 

 

É esta mesma questão que buscamos compreender. Como as criações do 

carnavalesco chegam até o folião? Quais etapas, processos e agentes envolvidos? 

Sabrá (2016) chama atenção para pontos que serão observados em nossa pesquisa, 

como a relação entre artesanal e industrial e a assimilação de novas tecnologias pela 

cadeia produtiva, como programas de computadores, maquinários, técnicas e 

insumos novos. Outro ponto de reflexão que talvez surja como um desdobramento é 

o estudo de vestibilidade e graduação das fantasias que são construídas em 

tamanhos, cortes e modelagens próprios, um pouco distante das medidas e formas 

empregadas pela cadeia de roupas fast fashion. 
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Inúmeras são as profissões atuantes na construção de um desfile de escola de 

samba, entretanto, para esta pesquisa, voltaremos nossos olhares para os que atuam 

direta ou indiretamente na cadeia têxtil como: figurinista, comprador, modelista, 

cortador, costureiro, aderecistas, bordadeiras, tingidores, ferreiros (de estruturas 

vestíveis), atelier de vime (de estruturas vestíveis), atelier de espuma, atelier de arte 

plumária, atelier de fantasias de luxo (destaques e musas), atelier de mestre sala e 

porta bandeira, atelier de protótipos, ateliers externos, empresas de sublimação, 

chapeleiro, peruqueiro, maquiador, sapateiro, pintor, artesãos, almoxarifado, atelier 

de vacum form, floristas etc.  

Retomo que tais profissões variam de grupo para grupo e até de agremiação 

para agremiação. Por exemplo, no ano de 2020, atuamos em um projeto dentro do 

G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio no qual tivemos a participação de estudantes 

de três instituições de ensino na construção das fantasias (IFRJ, EBA/UFRJ e 

PUC/RIO), além de um ateliê de artesãos produzindo crochê, tricô e macramê para a 

escola. Na mesma agremiação que buscava uma estética artesanal atuava uma 

pesquisadora de modelagem com a aplicação do programa AUDACES. Tal fato 

aponta a pluralidade de metodologias da cadeia têxtil das escolas de samba. 

Em relação à criação e conceituação das fantasias-figurinos, o agente principal 

conhecido do público é o carnavalesco. Porém, muitos destes trabalham com equipes 

ou assistentes que atuam como cocriadores, além de pesquisadores, enredistas, arte-

finalistas, figurinistas e outros que vão contribuir para tais criações. Fatores de ordem 

prática como a oferta de mercado ou a escassez de determinados materiais, prazos 

e custos também atuam sobre estas criações. Nesta parte da pesquisa certos 

movimentos e metodologias serão desenvolvidas no intuito não de mapear, visto que 

o potencial criativo é subjetivo, vivo e maleável e qualquer tentativa de classificar seria 

ineficiente. Logo o objetivo deste setor da pesquisa é apontar alguns caminhos 

empregados por tais criadores, reconhecendo que são opções pessoais e 

relacionadas a determinado ano e enredo, não representando o todo. Outro ponto que 

esta reflexão sobre criação busca é exibir as múltiplas articulações, influências e 

diálogos que o carnaval estabelece a partir de seus figurinos com referências e 

transposições dos mais diversos setores da cultura. Outra questão trabalhada nesta 

parte serão as relações entre valores e perfis das fantasias que atuam como 

orientações ou gargalos na criação. Por exemplo, valores como tradição e silhueta 
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nas baianas; movimento nas alas coreografadas; performatividade e segurança nas 

comissões de frente (algumas atuam de modo circense com água, fogo e outros 

elementos que devem ser ponderados na criação); peso e volume, na bateria por 

exemplo; e assim por diante. Outro ponto a ser observado nessa parte da pesquisa é 

a relação entre discurso, linguagem, forma e material, por exemplo, um enredo sobre 

ecologia com materiais poluentes, não sustentáveis ou biodegradáveis, ou emprego 

de luxo em enredo mais simples etc.   

Considerações Finais 

A pesquisa, a cada novo fator adicionado, aponta aos pesquisadores a sua 

importância e complexidade. Contudo, entendemos que, ao observar a cadeia têxtil 

do carnaval, colocamos a luz em processos e metodologias próprias por vezes 

desconhecidas do grande público que ignora o potencial criativo coletivo do 

espetáculo, seu diálogo entre saberes empíricos, geracionais aprendidos em núcleos 

comunitários por meio do fazer e os saberes acadêmicos formados nos livros e salas 

de aula, não como forças opostas, mas como relações complementares, ainda que 

certos valores e hierarquias sociais se mantenham. Assim como busca apresentar o 

potencial econômico da festa, seus altos valores de consumo de insumos e geração 

de produtos, ao mesmo tempo que busca questionar a informalidade e as condições 

adversas e injustas de trabalho e remuneração. Além disso, busca também indicar o 

talento criativo do espetáculo que se propõe a recontar nossas narrativas identitárias 

brasileiras por meio das imagens de suas fantasias-figurinos. Por fim, o caráter aberto 

e vivo da pesquisa e do campo de estudo que permitem camadas, perspectivas, 

recortes e desdobramentos incontáveis.  
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 GP Gestão, negócios, moda e carnaval: 

desenvolvimento de produto, circulação e ensino na cadeia de vestuário1 

 

Resumo: Este trabalho visa apresentar os resultados da aplicação prática do conceito de “zero waste” 

no desenvolvimento de produtos para o Carnaval, analisando a relação entre o processo de criação, 

execução e produção do Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, pautado 

predominantemente sob as ideias e pesquisas dos carnavalescos e a possibilidade do emprego de 

metodologias vinculadas à gestão e ao design. Este conceito foi aplicado no trabalho desenvolvido a 

partir da parceria firmada entre o G.R.E.S. Grande Rio, representado pelos carnavalescos Leonardo 

Bora e Gabriel Haddad, responsáveis pelo Carnaval 2020 sob o tema “Tatalondirá – O Canto do 

Cabloco no Quilombo de Caxias”, e as instituições de ensino, pesquisa e extensão IFRJ campus 

Belford Roxo, com os professores André Monte e Flávio Sabrá, EBA UFRJ, com a professora Desirée 

Bastos, e PUC Rio, com os professores Gamba Junior e Elaine Viana. 

Palavras-chave: Carnaval; Desenvolvimento de Produto; Modelagem; Zero Waste. 

 

Introdução 

O processo de criação, execução, produção, distribuição e apresentação do 

Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro é pautado predominantemente 

sob as ideias e pesquisas dos carnavalescos. Neste processo ocorre um constante 

diálogo entre estes e as equipes e demais segmentos. Compreendemos, conforme 

Magalhães (1997), Prestes Filho (2009), Feijó (2011) e Cunha (2015) que as equipes 

e demais segmentos atuam do mesmo modo como agentes ativos e plurais do fazer 

carnavalesco, envolvendo conhecimentos teóricos, técnicos, práticos e de notório 

saber.  

No segundo semestre de 2019, após algumas reuniões entre os carnavalescos 

Leonardo Bora e Gabriel Haddad, responsáveis pelo Carnaval 2020 do Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, sob o tema “Tatalondirá – 

 
1 Registro do grupo disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5716431691176047. 
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O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias”, e os professores do IFRJ campus 

Belford Roxo (André Monte e Flávio Sabrá), da EBA UFRJ (Desirée Bastos) e da PUC 

Rio (Gamba Junior e Elaine Viana), firmou-se uma parceria entre o G.R.E.S. Grande 

Rio e as instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

O projeto firmado entre as partes surge como um experimento inicial e inovador 

ao articular diferentes instituições, de diferentes níveis de ensino. Cabe ressaltar que 

durante a elaboração do projeto estimulou-se a colaboração e troca entre os alunos 

de nível médio técnico do IFRJ, os de graduação da EBA/UFRJ e os de pós-

graduação da PUC Rio. A divulgação e captação de alunos para participar do projeto 

foi feita através das mídias digitais e tiveram aproximadamente 130 inscritos em dois 

dias. Diante deste fato, foram selecionados 45 alunos provenientes das instituições 

supracitadas e de outras. As ações que ocorreram no projeto foram divididas entre 

vivências, oficinas teórico/práticas e frentes de trabalho. Entendemos como vivências 

o dia a dia de um barracão de escola de samba desde a criação, passando pelos 

processos artesanais e industriais, administrativos, entre outros. Já sobre as oficinas 

teórico/práticas, estas ocorreram em quatro encontros, sendo elas, apresentação do 

enredo, tingimento, máscaras e tricô de braço. 

A primeira oficina foi ofertada para todo o grupo de professores e alunos e foi 

conduzida pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad que apresentaram 

o enredo do carnaval de 2020. Após as apresentações e visita técnica ao barracão, 

os carnavalescos e as equipes apresentaram em conjunto com os professores a 

fantasia de composição a ser executada. 

Criatividade e Processos 

A fantasia de composição a ser executada por este grupo de professores e 

alunos foi a construção de 64 composições do carro Abre Alas que foram elaboradas 

em um laboratório no barracão da escola de samba Grande Rio, no ateliê da 

Professora Desirée e no IFRJ campus Belford Roxo para construirmos, em conjunto 

e em paralelo com nossos alunos, as fantasias do carro Abre Alas. Neste artigo, nós 

nos deteremos na construção das roupas de base da fantasia que era composta por 

roupa de base, xale e máscara. Na primeira reunião dos professores com os 

carnavalescos foi nos apresentado a sinopse completa do desfile e qual as 

necessidades da parceria para atender as demandas da construção das fantasias e 
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os seus adereços do carro abre alas. Tais demandas foram divididas em frentes de 

trabalho, relacionadas com as habilidades e práticas das oficinas e dos docentes. A 

oficina de máscaras, assim como sua execução, ficou sob a responsabilidade dos 

professores do Grupo de Pesquisa Dhis da PUC Rio, realizada pelos professores 

Gamba Junior e Elaine Viana. A oficina de tricô de braço, por sua vez, foi desenvolvida 

pela professora da EBA UFRJ, Desirée Bastos, bem como a confecção das 

sobrevestes das composições em tricô. Aos professores André Monte e Flávio Sabrá 

do IFRJ – Campus Belford Roxo ficou como atividade a oferta da oficina de tingimento 

e a confecção das túnicas das fantasias. Tal escolha se deu mediante o domínio das 

técnicas de modelagem e costura apresentado pelos docentes, e o desejo de mediar 

tal construção em conjunto com alunas do Curso Técnico em Produção de Moda e do 

Curso Técnico em Artesanato. 

Imagem 1 – Croquis do Carro Abre Alas do G.R.E.S. Grande Rio 

 

Fonte: Imagem cedida pelos Carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad 
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Imagem 2 – Croqui da fantasia dos componentes do Carro Abre Alas do G.R.E.S. Grande Rio 

 

Fonte: Imagem cedida pelos Carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad 

 

Imagens 3 e 4 – Oficina com alunos e professores no barracão do G.R.E.S. Grande Rio.

    

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 

Este trabalho se aprofundou sobre as reflexões e experiências obtidas com a 

execução da túnica, por isso, não entraremos em detalhes sobre as outras oficinas 

ou etapas do projeto.  

No período anterior às oficinas, em novembro, em reunião com os 

carnavalescos, nos foi proposto a execução de um protótipo, para que assim 

pudéssemos listar os materiais, tempo de execução e possíveis ajustes. Ao fim da 

mesma reunião, fomos direcionados até o almoxarifado, dentro do próprio barracão, 

onde nos foram entregues materiais residuais de outros carnavais ou fantasias, como 

cortes de Oxford sublimados.  
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Em seguida, os dois docentes se reuniram para projetar a modelagem deste 

protótipo. Como docentes que visam não apenas a reprodução das peças, buscamos, 

em um primeiro momento, propor junto aos alunos reflexões acerca da modelagem 

de carnaval, que geralmente é distinta da graduação apresentada pela indústria, além 

dos recursos e técnicas empregadas para que tais vestimentas se adaptem aos 

diferentes corpos dos desfilantes. Munidos destes pensamentos, executamos duas 

medidas amplas, baseadas em análises de nosso acervo de fantasias de escola de 

samba, e definimos que seriam tamanhos 1 e 2. Após esta modelagem, feita de forma 

manual, construímos o protótipo na medida 1 (fig. 6). Este protótipo foi levado até os 

carnavalescos, que aprovaram as medidas e tipo de acabamentos. Junto a este 

protótipo, foi apresentado o planejamento feito pelos professores, com a lista de 

materiais, tecidos e aviamentos. Passadas algumas semanas, os docentes foram 

convidados a ir ao barracão da Grande Rio para buscar os materiais da túnica.  

Ao conferir o material com a listagem solicitada, o montante de materiais havia 

reduzido. Diante deste novo panorama, nos debruçamos sobre as possibilidades que 

eram as de aguardar nova leva de materiais e manter a pesquisa, ou retornar para a 

mesa de modelagem.  

Após algumas elucubrações, e anotações, constatamos e ratificamos que a 

alegoria era feita com retalhos de tecido e madeira, com aproveitamento quase total 

de materiais utilizados na construção dos carros e tripés, e com isso decidimos ir na 

direção de uma modelagem “zero waste”. Entramos em contato com os 

carnavalescos, perguntamos das possibilidades de mudanças nos cortes das túnicas 

e a ideologia do projeto, e ambos concordaram com as mudanças propostas de 

imediato. 

Carnaval e Modelagem 

A partir das reflexões articuladas nos estudos de Anicet e Rüthschilling (2013), 

Anicet, Bessa e Broega (2012), Breve (2018), Fletcher e Grose (2011), Perez (2013), 

Perez e Martins (2013), Ribeiro, Barcelos e Damasceno (2012) e Rizzi (2018)  

entendemos que “zero waste” é considerado como uma proposta em todo o processo 

criativo, desde o reconhecimento do projeto, passando pela matéria prima, processos 

produtivos industriais e/ou artesanais que envolverão as questões de ética, economia, 

eficiência, entre outros, para gerar questionamentos e empoderamentos aos agentes 
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que atuam em diversos segmentos, mas neste caso o da indústria do carnaval. Esta 

teoria e prática têm como uma das propostas e conceitos a de alterar os seus estilos 

de vida e práticas sustentáveis para emular ciclos naturais, cotidianos, corriqueiros, 

praticados, entre outros, onde todos os materiais nas mais diversas fases do 

desenvolvimento de um projeto são descartados sem propósito e reflexões, mas 

podem ser pensados e analisados anteriormente para assim tornarem-se recurso 

para outros usarem ou para o próprio projeto ou cadeias de valor. Mais do que isso, 

essa metodologia se propõe a desenvolver produtos com intuito de não promover o 

descarte de matéria prima. Desta forma, para a construção da base, determinamos 

que trabalharíamos com apenas um tamanho base conforme a tabela do SENAI 

CETIQT, apresentada na World Skills 2015, na cidade de São Paulo, para a 

construção da modelagem e a geração do protótipo conforme imagens abaixo e que 

também utilizaríamos o conceito de “zero waste” para a geração final dos produtos. 

Imagem 5 – Desenho técnico das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do 

G.R.E.S. Grande Rio 

     

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores  
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Imagem 6 – Protótipos das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do G.R.E.S. 

Grande Rio 

     

Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Após ajustes necessários, foram levantados os gastos para a construção das 

64 (sessenta e quatro) fantasias. Para a base seriam necessários: 192 metros de 

tecido plano com largura de 1,50m, 1.280 metros de cadarço e/ou fita com largura de 

2,00 cm para a fixação das tiras, 72,8 metros de viés com 4,00cm para o 

decote/amarração, conforme os desenhos técnicos e protótipos acima e os primeiros 

mapas nas imagens abaixo. 

Figura 7 – Primeiros mapas da modelagem das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre 

alas do G.R.E.S. Grande Rio. 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Imagem 8 – Primeiros mapas da modelagem das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do 

G.R.E.S. Grande Rio 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 

Contudo com a apresentação do conceito de “zero waste” aos carnavalescos, 

equipe e demais pesquisadores, reduzimos a abertura inferior e inserimos um recorte 

nas mangas para que fossem economizados tecidos e aviamentos. Com todos os 

ajustes realizados e aprovados pelos carnavalescos e pares do projeto, assim 

realizamos os cortes das bases, das tiras e passamos ao processo de construção dos 

produtos, conforme mapa abaixo e enfestos de corte. 

Imagem 9 – Mapa final da modelagem das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas 

do G.R.E.S. Grande Rio 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Imagem 10 – Processo produtivo das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do 

G.R.E.S. Grande Rio. 
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 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 

Podemos observar nas imagens acima, que todas as partes foram aproveitas 

incluindo as ourelas, que foram transformadas em fitas para a fixação das tiras que 

foram aplicadas às bases. 

Imagem 11 – Processo produtivo das bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do 

G.R.E.S. Grande Rio 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 

Todos os processos foram manuais, desde a modelagem, construção dos 

mapas de corte da base e tiras, corte, confecção e adereçamento das bases da 

fantasia. Podemos entender que estamos em um processo artesanal e industrial ao 
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mesmo tempo para a concepção, desenvolvimento, construção, distribuição e 

apresentação dos produtos finalizados. 

Nas imagens abaixo temos a montagem das fitas com os recortes dos tecidos, 

as aplicações nas mangas, frente e costas da base da fantasia e o efeito de cor e 

volumétrico. 

Imagem 12 – Costura de fitas nas bases da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do 

G.R.E.S. Grande Rio 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Após a construção final das bases, fizemos mais uma prova para finalizarmos 

os detalhes de gola e fechamento de decote e para também visualizarmos a 

volumetria em um usuário para a apresentação das peças. 

Imagem 13 – Protótipo final da fantasia dos componentes do Carro Abre alas do G.R.E.S. Grande 

Rio. 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Para a apresentação final da fantasia para a equipe de criação e a coreógrafa, 

montamos todas as partes, sendo elas, base, xale e máscara, para, assim, fazer o 

teste de dança e movimento. 
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Imagem 14 – Fantasia completa para teste de dança e movimento. 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Podemos observar nas imagens abaixo as fantasias na composição do carro 

abre alas.  

Imagem 15 – Fantasias no carro Abre Alas alas do G.R.E.S. Grande Rio no dia do desfile 

  

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Imagem 16 – Fantasias no carro Abre Alas alas do G.R.E.S. Grande Rio no dia do desfile 

 

 Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento deste trabalho contribuiu para o entendimento do processo 

de criação, desenvolvimento e produção dos figurinos/fantasias de uma escola de 

samba do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro e para a percepção das 

possibilidades de incremento destes processos com o uso de técnicas e tecnologias 

vinculadas a processos de gestão e de design, como, por exemplo, o conceito de 

“zero waste”.  

Além disso, teve papel fundamental na interação entre saberes tradicionais, 

vinculados aos artesãos e aos criadores do carnaval, e saberes acadêmicos, 

associados às instituições de ensino de diferentes níveis de aprendizado, 

demonstrando a possibilidade de troca e contribuição entre diferentes agentes 

capazes de atuar nessa cadeia produtiva. 
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Resumo: O presente artigo trata sobre a importância do figurino e faz parte de uma pesquisa, em 
artes, acerca do figurino como facilitador da linguagem da cena, bem como os desdobramentos de seu 
uso como um facilitador da linguagem artística e a constatação de uma mesma metodologia construtiva 
para figurinos, independente da mídia onde os mesmos serão utilizados. Seu conteúdo está inserido 
no projeto de dissertação de mestrado, que possui como objeto de estudo o figurino de Samuel 
Abrantes, na performance de O Próspero, do texto A tempestade, de William Shakespeare. 

Palavras-chave:  performance; figurino; desdobramento; traje de cena; linguagem artística. 

 

Introdução  

A criatividade seria a capacidade de formar ideias, imagens e coisas que não 

estão presentes, no mundo real, para dar existência a algo único, novo com alguma 

finalidade. Assim sendo, a criação está relacionada ao campo de reorganizar a 

percepção, construindo uma nova ordem, com novas ideias, baseado em algo que já 

conhecemos. 

A criação no campo da arte não tem limite, as tecnologias podem ser 

experimentações até banais, e muitas vezes ela está determinada e vinculada com a 

técnica. É preciso fazer com que o artista exerça uma capacidade contemporânea de 

captar as questões e revelar, somente este pode ser artista. O fator comum dentre 

essa pluralidade de competências artísticas que englobam um único ato performático 

é a homogeneidade do espetáculo e esse tem um sentido muito mais profundo, de 

acordo com Paulo Ess (2016): 

O espetáculo representa o resultado de um acontecimento social, em que 
todos se relacionam e se sentem donos da ação. O objetivo do espetáculo é 
fazer com que as pessoas questionem suas condições sociais e políticas e 
assumam seu domínio ante as possibilidades que a vida proporciona.      
(ESS, 2016, p.103). 

 

A observação do processo de construção do personagem pelo ator, de sua cena 

ou performance, pode ser um grande aliado para que o figurinista possa fazer desse 

figurino um aliado na cena, um facilitador da performance, dos movimentos desse 
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personagem, evidenciando todas as características do texto e da movimentação 

corpórea de quem o veste o figurino. 

O figurino não é algo que cumpre a função de vestir uma personagem ou uma 

combinação de trajes escolhidos por suas formas harmoniosas. Ele é um conjunto de 

estudos, reflexões, experimentações, revelados em signos, após esses 

desdobramentos. Com se ele fora, para o ator/ performer, uma segunda pele, que se 

apropria da pele verdadeira e pode influenciar em toda a movimentação cênica/ 

performance do mesmo. O termo “Envólucro”, no sentido de envolver (o corpo, nesse 

caso) é proposital para destacar essa função do figurino, mesmo não sendo o mais 

utilizado na norma culta. 

Em sua totalidade, o figurino é muito mais do que um traje ou uma roupa que 

veste o corpo de um ator, performer ou bailarino.  Ele dialoga com as características 

dessa personagem, junto com a trama, de forma que contribui para um diálogo com 

o espectador. Com um contorno acadêmico, a construção do figurino de uma 

personagem deve fazer com que as características psicológicas, do mesmo, ou as 

influências do meio em que ele vive estejam implícitas neste invólucro que o ajuda a 

caracterizar esta nova persona apresentada na narrativa, ou na performance. 

Ele também é responsável por contribuir para a expressividade do corpo do ator/ 

Performer. Esse figurino não deve aceitar nenhuma facilidade decorativa ou qualquer 

realidade que tenha a ver com o período histórico onde esteja inserido. Ele deve ser 

um sistema de formas e materiais em que as outras especificidades, que constituem 

a cena (como iluminação, cenário e o próprio trabalho do ator), se esforcem para 

atingir a mesma carga dramática. 

O figurino configura a persona e ajuda o artista a resolver alguns 

questionamentos e a identificar, para o público, as características. Ao mesmo tempo, 

amplia a perspectiva de leitura do espetáculo. O trabalho do figurinista passa pelo 

diálogo com outros criadores. Ele é um discurso polifônico, pois o personagem reflete 

as vozes do ator, do figurinista, do diretor, do autor do texto, do iluminador, e por fim 

a leitura do espectador. No caso de Samuel, ele reúne inúmeras destas vozes, pois é 

o ator, figurinista e diretor de si mesmo.  

O entendimento da relação entre as experiências artísticas, performance, 

interpretação, dança e figurino, é essencial para o resultado harmônico do escopo de 
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um espetáculo. Quando esta relação é utilizada de forma equalizada, em linguagens 

e experiências distintas, as intenções subjacentes da performance são apreendidas 

de uma forma mais intensa e harmoniosa pelos espectadores. 

Os textos mais privilegiados sobre o tema em questão, usam como matéria 

primeira, a análise da atividade performativa. E pouquíssimos trabalhos se arriscam 

com dados etnográficos; cultura material, aspectos formais e têxteis, em direção às 

diversas metodologias, que trabalham com o fazer artístico, especificamente, para o 

figurino performativo. 

La Motte (2010) destaca o papel do figurinista (designer), durante o processo de 

criação e a produção, pois existem atividades que acabam interferindo no produto 

final estabelecido pelo processo de criação. Sendo assim, o período da produção faz 

parte do processo de desenvolvimento do figurino, onde você precisa: alterar o visual 

de um personagem, manter-se a par das mudanças do roteiro, tomar as medidas 

relativas ao figurino, entre outras ações. Isso prova que o processo construtivo do 

figurino é tão (ou mais) importante que a execução de seu produto final. 

Para Deleuze (1991), o acontecimento é o ato de desdobrar em processo de 

construção artística, em método e em continuidade dialógica. A polifonia dos vários 

conceitos da dobra, linha e desdobramentos abordados pelo autor estimula um 

diálogo entre a arte do figurino à serviço de uma compreensão da arquitetura do corpo 

em cena e seus movimentos. A experimentação das possíveis texturas desse figurino, 

também, são redobramentos das possíveis soluções do diálogo que ele faz com o 

corpo. E este, por sua vez, se desdobra em movimentos que alteram as possibilidades 

que o figurino pode propor para a performance. 

 Barthes (1992) entende o traje de cena (figurino) como parte de uma espessura 

de signos que tem variações ao longo do espetáculo e o figurino se mantém ao longo 

da cena (e no espetáculo) enquanto outros, como a fala, giram.    

 Com essas afirmações entre as múltiplas funções do figurinista e o resultado 

assertivo de seu figurino, além da pluralidade do corpo do ator espontâneo e tudo o 

que possa desenvolver sua performance; vemos que a interdisciplinaridade seria a 

solução de que a linguagem entre o corpo e forma pudesse ser estabelecido. 
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O figurinista é um artista que transita entre as Artes Visuais, as Artes Cênicas e 

a Estética. Sua formação é plural, transdisciplinar e sua criação deve ir além do ato 

de simplesmente vestir um corpo. 

É necessário que o mesmo realize uma pesquisa visual das diferentes formas 

de Arte para a construção de sua obra, dessa forma ele captura materiais capazes de 

viabilizar o seu ideário de objetos, adereços cênicos e formas vestíveis: a sua criação. 

A arte relacionada ao pensamento do figurino liberta o artista dos estereótipos. 

Essa arte, com um pensamento livre e a construção de um figurino, é uma forma 

poética que estabelece novas relações. O artista que pensa e o artista que faz 

possuem uma separação no tempo, mas não uma separação física. A rede de tramas 

que podem ser criadas, no processo de criação ao processo de execução, deve se 

dar em um aspecto relacional e Interdisciplinar para que o artista tenha uma bagagem 

cada vez maior. 

Como o figurino está sempre atrelado às questões do corpo, é preciso também 

que o figurinista perceba o exercício do dialogismo, do agir em função e do olhar do 

outro, abrindo a mão da dialética. 

É preciso que o artista passe pelo processo entre angústia e o abismo para 

que o mesmo inicie o processo construtivo. O imprevisível do sujeito permite, por 

intuição, que o artista ao aprimorar o olhar para a sua criação recrie algo singular. 

 

A performance como linguagem 

Há muitos estudos sobre performance que evidenciam múltiplos tratados 

centrados na ação performativa e no corpo do performer, mas há poucos estudos 

sobre o seu figurino. Os autores Fausto Viana, Rosane Muniz e Samuel Abrantes 

desenvolveram alguns trabalhos sobre a arte do figurino de cena e existem algumas 

teses e dissertações que ainda não estão disponíveis no mercado editorial. 

Mas afinal, o que é performance? No livro The End of Humanism de Schechner 

(1982), há uma reunião de textos publicados, no decorrer dos anos precedentes, por 

uma questão fundamental: O que é performance? 
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Schechner (1982) amplia ali a noção para além do domínio artístico para nela 

incluir todos os domínios da cultura. Em sua abordagem, a performance diz respeito 

aos esportes, às diversões populares, ao jogo, ao cinema, aos ritos dos curandeiros, 

aos rodeios ou cerimônias religiosas. Em seu sentido mais amplo, a performance era 

“étnica e intercultural, histórica e a-histórica, estética e ritualística, sociológica e 

política”. (FÉRAL, 2008, p. 198). 

Na arte, o performer é aquele que atua num show, num espetáculo de teatro, 

dança, música. Mostrar-se fazendo é performar: apontar, sublinhar e demonstrar a 

ação. Por esses conceitos de Schechner (1982):  peças teatrais, filmes 

cinematográficos, musicais, novelas televisionadas e desfiles das escolas de samba 

(dentre outras manifestações artísticas) podem ser classificadas como performance. 

Se há performance, há o performer que faz com que ela aconteça. Esse artista 

precisa de um envólucro para sua alma, seu personagem: um figurino. Para a 

construção do mesmo há toda uma metodologia que determina o processo criativo de 

cada profissional envolvido no processo de construção do mesmo. Costureiras, 

alfaiates, modelistas, cortadores, figurinistas, carnavalescos, aderecistas, são alguns 

dos nomes de vários profissionais que desenvolvem funções específicas na 

construção desse envólucro e que possuem, reflexiva ou intuitivamente, uma 

metodologia construtiva que se encaixa em um processo metodológico macro de 

construção. 

Na obra de Abrantes (2011, p. 42), o autor afirma que há uma sequência de 

procedimentos metodológicos que se repetem nas etapas do seu processo de criação 

de figurinos: decupagem de texto e das personagens; pesquisa de formas; colagens 

de referências; desenhos de croquis; cartelas de cores; materiais e tecidos. Esses 

procedimentos independem da mídia do figurino. 

Mas será que isso se dá na prática e em todas as mídias performáticas? Ou 

somente na cena teatral e na dança? Perguntado ao Figurinista, e pesquisador, se há 

uma preocupação que o figurino seja um facilitador - ou dificultador proposital da 

performance do componente durante o projeto e/ou execução do figurino de Carnaval, 

fora dado a resposta abaixo: 

Quem tem que pensar nesses facilitadores, nessa dificuldade, é o 
confeccionista. Nem sempre o carnavalesco é o confeccionista. Existe no 
barracão grandes equipes de confeccionistas e em algumas, eu tenho 
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certeza absoluta de que não estão levantadas essas questões. Eles estão 
mais preocupados com a visibilidade plástica do que com o peso da roupa. 
Se assim não o fosse, a gente não teria baianas tão pesadas que, para ficar 
bonito, acaba tendo que carregar os adereços, volumes nas texturas, nas 
resinas... aí acaba pesando. Mas eu conheço alguns carnavalescos... Milton 
Cunha, por exemplo. Ele veste, ele experimenta as roupas, ele experimenta, 
ele sacode, balança para ver se aquilo está seguro, se aquilo é resiste, se 
está pesado ou não... então assim, as pessoas que transitaram nas duas 
pontas, da proteção, do desfile do cortejo podem se preocupar com essas 
questões, mas eu vejo várias baianas reclamando do peso da roupa, 
componente reclamando que a cabeça que tá apertando. (ABRANTES, 
2020a, 1:38:25). 

 

E como chegamos ao resultado desse facilitador do objeto performativo? Há que 

se perceber que, algumas vezes, através da seleção dos materiais chega-se ao 

conceito ou a ideia desse objeto. Esta orientação mobiliza o interesse pelos estudos 

etnográficos e de cultura material. Essenciais para se tocar no cerne da materialidade 

nas Artes e fundamentais para a construção do pensamento da criação performativa. 

Os dados etnográficos são de alguma maneira os materiais sobre os quais se 

encontram a minha escrita; a apropriação da ideia de Bachelard (segundo a qual a 

matéria indica o caminho da ideia) e a constatação de que a cultura material dos 

figurinos tem uma importância facultativa em relação ao binômio materialidade x 

criação artística. 

Dialogar com o processo criativo é reconhecer as suas ramificações, os 
desdobramentos e associações dos diversos momentos, do sentimento de 
memória, dos elementos gráficos e estados emotivos, que experimento no 
exercício de minha função de figurinista, independentes dos resultados 
plásticos que atinjo. (VIANA, 2012, p.73). 

  

 Renato Cohen afirma que a performance caminha em direção a um aumento de 

esteticidade obtida através do aumento de controle sobre a produção e a criação. 

Sendo assim, o figurino deve ajudar a narração dos acontecimentos, dos espetáculos 

e dos contextos em que surgiram as manifestações da performance. Desse modo 

representa mais um elemento cênico, que contamine todas as mídias da atualidade.  

“Antes do homem estar consciente da arte ele tornou-se consciente de si mesmo. A 

autoconsciência é, portanto, a primeira arte. Em performance a figura do artista é o 

instrumento da arte”. (COHEN, 2004, p. 76). 

 A performance começa a impor-se como linguagem e para ela convergem uma 

série de artistas das mais diversas mídias, atraídos por essa novidade que abarca as 
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experiências de vanguarda. O predomínio do símbolo sobre a palavra, o uso de 

estruturas não narrativas e a forma de ocupação do espaço aproximam-se da 

linguagem de performance. 

 Roselee Goldberg diz em seu livro, “A arte da performance”, que os objetos 

artísticos mais consolidados e as conclusões estéticas não se estabelecem com a 

performance pois, a mesma, é um objeto de estudo inconstante. 

 

O Figurino e a persona 

O Figurino da performance pode e deve ser usado como facilitador da 

linguagem. É necessário que haja uma liberdade no processo de construção e 

interpretação da forma do figurino. O figurinista deve ser o autor da dialética do seu 

projeto, o figurino, dentro do espetáculo.  Independente de processo ou produto, algo 

é primordial para a execução do trabalho de um figurinista: A pesquisa.  

A pesquisa do figurinista é abrangente, detalhada e interdisciplinar; engloba uma 

série de outra pesquisas, tais como: uma pesquisa histórica, que inclui outras 

pesquisas (como pesquisa cultural, da indumentária, de gestos); pesquisa de campo 

(quando possível); de cores, de materiais e orçamentária. Ela é fundamental para o 

processo de criação dos trajes de cena, independente do período histórico onde a 

cena ocorra. 

Os trajes de cena se diferenciam do vestuário de moda, em sua criação, uma 

vez que existe uma completa liberdade de criação e execução, independente do 

estilo, das tendências ou aspectos sociais, impostos pelo produto de moda. O 

processo de criação é trabalhado livremente, inovando o uso de materiais, cores, 

volumes e formas. 

É importante estimular diferentes formas de criação de figurino, para que o 

figurinista desenvolva sua assinatura, sua estética estabelecida por sua metodologia, 

processo de criação e uso de materiais que convertam para o resultado de um figurino 

com uma fotogenia e uma harmonia estética. Levando em consideração que um 

figurino, muitas vezes, precisa evidenciar alguma característica física da personagem, 

como: uma barriga saliente, alguma deformidade, quadris mais largos      etc. Há que 

se alterar o sentido do ator “de estar bonito” em cena; a noção de beleza estética não 

deve interferir nas evidências das características físicas e psicológicas da 
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personagem e o figurinista é o responsável pela concretização dessa estética em 

cena.  

Apesar de a aparência de um ator em cena durante muito tempo não ter sido 
vista como um componente capaz de expressar significados em um 
espetáculo, e mesmo não havendo atualmente uma terminologia adequada 
que possibilite uma reflexão apurada a respeito de sua importância, pode-se 
dizer que, contemporaneamente, ela é organizada em complexas e 
inusitadas composições sígnicas. Diante da insuficiência expressiva da 
palavra figurino, cunhamos o termo design de aparência de atores. Pois 
entendemos que design de aparência de atores e figurino são dois modos 
diferentes de operacionalização da caracterização visual, ou seja, a 
linguagem que interage com os corpos dos atores e com os demais 
elementos cênicos para configurar de diferentes maneiras a aparência 
daqueles que atuam. (RAMOS, 2013, p. 21-22). 
 

 O figurino deve conter as características psicológicas e evidenciar as 

características físicas do personagem. Ele não deve ser apenas uma veste, um traje 

que cobre o corpo do ator de uma forma superficial. Ele deve ser pensado no sentido 

de ajudar ao ator no processo de construção do personagem, junto com toda a 

caracterização, que não deve ser desassociada do papel desse figurino. 

Compreender a caracterização como um dispositivo de criação artística é 
desvendar suas nuances e ampliar a percepção sobre seu potencial e 
transformação na cena. Devemos desconfiar da caracterização que não 
nasce das necessidades dos intérpretes e criadores em seus processos 
criativos a serviço da construção da obra artística como um todo. Ela não 
pode ser uma surpresa que se revela somente no dia do espetáculo porque 
é construção de sentidos, de linguagens. Sendo assim, sua gestação se dá 
na sala de ensaios, onde ganha vida, é questionada, experimentada, refeita. 
(SILVA, 2017. p. 34). 

 

O figurino deve citar e conservar as características de cada personagem ou da 

intenção performática colaborando na ambiência da mesma, ao mesmo tempo em 

que se ampliem as citações coreográficas e interpretativas dos atores ou bailarinos 

na cena. 

A escolha dos tecidos tem importância, pois eles devem possibilitar a 

metamorfose dos movimentos e das posturas coreográficas e, até mesmo, fortalecer 

a plasticidade do corpo e de suas ações em cena, sem afetar ou atrapalhar a dinâmica 

da performance. A diversidade de materiais proporciona uma capacidade de criação 

de superfícies têxteis com diferentes técnicas, ampliando a dimensão criativa do 

figurinista e o tornando um empreendedor, um produtor de sua própria demanda.  
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Com todas essas considerações sobre o figurino, o figurinista é um profissional 

que precisa dar conta de muitos saberes e, deve ter, múltiplas competências, 

(múltiplas funções). O resultado de seu figurino deve ser assertivo, além da 

pluralidade do corpo do ator espontâneo e tudo o que possa desenvolver sua 

performance; vemos que a transdisciplinaridade seria a solução de que a linguagem 

entre o corpo e forma pudesse ser estabelecida.  

 Samuel Abrantes, em seu livro “Itinerários da Criação: abismo, dobra e figurino”, 

descreve a importância da pluralidade de competências do figurinista, da importância 

da transdisciplinaridade e sua capacidade de interpretar as muitas vozes que ecoam 

ao longo das suas práticas discursivas: 

O figurinista opera na reordenação dos conteúdos de inúmeras disciplinas: a 
pintura, a literatura, a escultura, o desenho, além da realidade revelada na 
cena. A criação de figurinos segue como combustível para a legitimação da 
minha relação com estes saberes. Transformar estes conhecimentos em 
produção de imagem na composição de figurinos, materializados em forma, 
elementos têxteis ou não, ao vestir os atores. Ao assumir a complexidade de 
escrever sobre ações práticas, da ordem do cotidiano, comprovar que os 
trajes constituem objetos de comunicação e especulação teórica. 
(ABRANTES, 2017, p. 21). 

 

A mesma reordenação de conteúdos e pluralidade de informações acometem o 

Ator Espontâneo na criação desse corpo que vestirá o figurino, mantendo seu 

contexto social e político, com todas as conexões necessárias para que a 

comunicação com o público seja estabelecida. De acordo com a reflexão de Paulo 

Ess: 

Percebemos um ator sempre em transformação que representa, com seu 
corpo, todas as suas experiências vividas e experimentadas, transformando-
se em um meio de relação e comunicação com a sociedade em que convive. 
Não falamos do corpo passivo, mas desse corpo que, de maneira simples, 
se expressa quando se identifica com os outros. Um corpo que traduz a 
realidade dos seres humanos, um corpo múltiplo, que conta a sua trajetória 
e satisfaz seu contexto social e político. O ator espontâneo surge em sua 
comunidade como elemento de identificação com os demais. É por meio de 
seu físico que ele faz as conexões necessárias, sempre exercitando sua 
capacidade de atuação com liberdade de ação, experimentando sensações 
e afetos, a partir de seu processo criativo. (ESS, 2016, p. 96). 

 

 A fala dos diversos teóricos, sobre suas diferentes especificidades, nos levam a 

notar que a estética assertiva da linguagem da cena está diretamente relacionada à 

homogeneidade dos produtos que a compõem: cenário, figurino, interpretação, 

iluminação, direção, entre outros. 
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 O figurino se destaca, entre alguns dos citados, por poder ser o direcionador na 

construção da linguagem da cena, um colaborador na construção do personagem e 

um facilitador da performance do artista. 

 

Considerações Finais  

Depois de percorrido todo o processo de investigação, e falado muito do corpo 

do ator como suporte do traje de cena, nos parece um tanto reducionista ressaltar 

apenas o corpo, que é o sustentáculo do fazer teatral. Então, percebemos que a obra 

de teatro é muito fundamentada (mas não exclusivamente) na estética da linguagem 

da cena. 

 Também concluímos que o figurino deve citar e conservar as características de 

cada personagem, ou da intenção performática, colaborando na ambiência da 

mesma. Ao mesmo tempo em que se ampliam as citações coreográficas e 

interpretativas dos atores ou bailarinos na cena. Conforme a ideologia de Deleuze, 

criar um figurino é atribuir uma tradução ao texto, dramatizá-lo em formas vestíveis, 

ecoando determinado significado, que já existia no original, com a sua possibilidade 

mesma de existir. 

O objetivo do figurino é o de refletir e, até mesmo, facilitar o entendimento das 

intenções interpretativas, coreográficas e estéticas dos autores, respeitando os limites 

e exigências de um corpo em movimento, destacando a plasticidade que o figurino 

pode dar a esse corpo e ainda fazendo com que o mesmo seja coerente com a 

movimentação dos bailarinos ou atores da cena. 

Enfim, diante do exposto, podemos afirmar que as experimentações das 

possíveis texturas desse figurino, também são redobramentos das possíveis soluções 

do diálogo que ele faz com o corpo. E este por sua vez, se desdobra em movimentos 

que alteram as possibilidades que o figurino pode propor para a performance. 
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Resumo: O Núcleo de Apoio ao Artesão foi formado em 2017 no campus Belford Roxo do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro, diante da percepção da necessidade de aperfeiçoamento e capacitação 
dos artesãos em termos de processos criativos, mercadológicos, de gestão e comunicação visual, a 
fim de promover o desenvolvimento da atividade, o aumento da renda desses indivíduos e um incentivo 
à profissionalização. Neste trabalho será relatada a experiência do referido Núcleo através das 
atividades e contribuições no período de 2017-2020. 
 

Palavras-chave: Artesanato; Empreendedorismo; Comunicação Visual; Capacitação. 

 

1. Introdução  

 Em consonância com os objetivos, finalidades e características dos Institutos 

Federais (BRASIL, [2020]), o Núcleo de Apoio ao Artesão surge como uma atividade 

de extensão fortemente vinculada às atividades de ensino e pesquisa aplicada, 

estimulando a articulação do mundo do trabalho, empreendedorismo e artesanato. 

No Brasil, 38 a cada 100 brasileiros estão envolvidos de alguma forma com o 

empreendedorismo e o artesanato está entre as principais atividades 

empreendedoras nascentes do país (GRECO, [2020]). 

Durante o processo empreendedor, tão importante quanto à ideação, o 

planejamento inicial e a captação de recursos, é a possibilidade de obter assessoria 

técnica para ultrapassar a fase mais difícil de um negócio, a sobrevivência 

(DORNELAS, 2015). 

 Segundo o Termo de Referência de Atuação do Sistema Sebrae no Artesanato 

(Programa SEBRAE de Artesanato, 2004), com um custo de investimento 

relativamente baixo, o setor artesanal pode promover alguns benefícios sociais, como 

a inserção da mulher e do adolescente em atividades produtivas; o estímulo à prática 

do associativismo; e o modo como permite ao artesão se fixar em seu local de origem, 
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diminuindo o movimento pendular e evitando o crescimento desordenado dos centros 

urbanos. 

 Sendo o campus Belford Roxo orientado a diversas áreas da Economia 

Criativa, somado à inegável importância social, econômica e cultural do artesanato, 

esse projeto pretende auxiliar de diversas formas no desenvolvimento local. 

 A proposta de constituir o Núcleo como projeto de extensão surgiu com o 

principal objetivo de oferecer atendimento aos artesãos da comunidade, visando 

capacitar e orientá-los a aperfeiçoar seus produtos e processos, de modo a melhorar 

a qualidade de seu trabalho e ajudar a promover o desenvolvimento local. Dentre os 

objetivos específicos, pode-se destacar: (i) identificação das principais necessidades 

dos artesãos da comunidade; (ii) estímulo ao aprimoramento do artesanato como uma 

forma de desenvolvimento local; (iii) contribuição para uma melhor qualidade de vida 

dos artesãos; (iv) projeto-piloto para que a experiência possa vir a ser expandida e 

implementada em outras áreas do artesanato e em outras regiões do estado. 

 O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência do Núcleo de Apoio 

ao Artesão do IFRJ campus Belford Roxo entre o período de 2017 e 2020 e está 

estruturada em quatro seções. Além da presente introdução, compreende também: 

desenvolvimento; resultados e considerações finais. 

 

2. Relato de experiência do Núcleo de Apoio ao Artesão 

 Atualmente o projeto é composto por três professores da referida instituição, e 

suas ações são direcionadas a: compreensão e desenvolvimento de modelo de 

negócio, análise de concorrentes, análise do mix de produtos, estudos de 

precificação, desenvolvimento de identidade visual e marca, estudo de branding, 

aperfeiçoamento técnico de produtos e desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de e-

commerce. 

 Esse projeto destina-se ao atendimento à comunidade interna e externa do 

campus Belford Roxo. O atendimento ocorre através de consultoria e palestras 

gratuitas. A partir da seleção dos participantes são realizadas as etapas de 

acompanhamento, a saber: 

Acolhimento: atendimento individual ao artesão pelos professores envolvidos nesse 

projeto, no qual o artesão apresenta seus principais produtos. Este é o primeiro 

contato do Núcleo com o artesão. 
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Diagnóstico: avaliação multidisciplinar dos produtos artesanais feita pelos três 

professores, que compreende: aspectos formais e técnicos do produto; mix de 

produtos; identidade; planejamento, comunicação visual e gestão do negócio. Nessa 

etapa são levantadas as necessidades do artesão, considerando o que pode ser 

atendido pela equipe, e a preparação das próximas atividades. 

Capacitação: Formulação de estratégias para capacitação e aprimoramento do 

trabalho do artesão. A capacitação é feita em oficinas individuais ou coletivas, bem 

como pelo encaminhamento aos cursos já oferecidos pela instituição. Tais oficinas 

são elaboradas de acordo com a demanda, e abordam conteúdos, de forma 

prioritariamente prática, como: processo criativo, estudo de cores, estudo de 

materiais, avaliação do portfólio e da apresentação de produtos, gestão de recursos, 

gestão do negócio, precificação etc. 

As atividades de capacitação são ministradas considerando-se três 

dimensões: Negócio, Produto e Comunicação. Para cada uma delas é desenvolvida 

uma série de atividades pré-definidas e outras que podem ser ministradas de acordo 

com o diagnóstico das necessidades dos artesãos participantes. Essas dimensões 

serão vistas a seguir. 

 

2.1. Dimensão Negócio 

O diagnóstico dos negócios artesanais começa durante a seleção dos 

participantes para o núcleo.  Na primeira edição, em 2018, a seleção foi realizada por 

meio de inscrições e entrevistas, buscando identificar quais eram as principais 

dificuldades relatadas pelas artesãs e se a proposta de consultoria em negócios 

estaria adequada às respectivas demandas. Já na segunda edição, que iniciou em 

2020, o processo de seleção foi estruturado por meio de um edital, tendo como uma 

das etapas o preenchimento de um formulário digital, composto por questões com 

aspectos ligados ao negócio, a saber: tipo de produto artesanal; técnica(s) 

utilizada(s); experiência na atividade; capacidade de produção; segmento de clientes; 

custos; local de venda; parcerias; e redes sociais. 

Durante o período de consultoria com o núcleo, além do levantamento inicial, 

os negócios artesanais passam por avaliações do tipo processual/diagnóstica 

regularmente. Dessa forma, são identificadas as principais demandas e inicia-se o 

processo de planejamento e execução das capacitações em negócios. 
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         Vale ressaltar, que na primeira edição os encontros aconteciam tanto 

individualmente quanto coletivamente e de forma esporádica, considerando as 

demandas das artesãs. A partir da segunda edição, onde foram selecionados quatro 

negócios artesanais, os encontros para tratar de questões arroladas à dimensão 

negócio, passam a acontecer de forma regular, quinzenalmente, com duração em 

torno de duas horas. 

 

2.1.1 Abordagem de gestão de custos em Negócios Artesanais  

         Na segunda edição, os primeiros problemas identificados relacionam-se ao 

controle financeiro do negócio, em especial, a gestão de custos e a precificação. 

Nesse sentido, definiu-se como primeira capacitação a apresentação dos conceitos 

de custos, além da utilização de ferramentas que auxiliam na gestão de custos de 

produtos artesanais. 

De acordo com Martins (2003) o custeio de produtos e serviços é caracterizado 

como uma função básica de contabilidade de custo e são diversos os métodos de 

custeio que podem ser utilizados de acordo com as características do negócio. A 

abordagem de custeio variável atribui os custos e despesas variáveis por unidade de 

produto/serviço, evidenciando a margem de contribuição e auxiliando no processo de 

tomada de decisão de curto prazo (MACHADO ; SOUZA, 2006).  

          Durante o planejamento da capacitação desenvolveu-se uma planilha em 

excel para análise de custos. Posteriormente, a planilha se desdobrou em uma 

ferramenta para análise financeira do portfólio das artesãs. 

Essa ferramenta é composta pelos seguintes itens: código do produto; 

descrição do produto; descrição de matéria-prima; custo de matéria prima; quantidade 

produzida; quantidade vendida; embalagem; tempo de produção em horas; preço de 

venda; margem de contribuição; margem de contribuição por hora; percentual de 

margem de contribuição; percentual de margem de contribuição por hora. 

Por meio da análise dos dados da planilha, os participantes são capazes de 

identificar quais são os principais produtos que contribuem para pagar os custos fixos 

de seus negócios, considerando o tempo para produção de cada um deles. Além 

disso, podem gerenciar os custos variáveis de seus produtos artesanais, e 

principalmente, ter uma ferramenta financeira que contribua para a tomada de decisão 

de quais produtos devem ser mantidos ou não no portfólio. 
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Durante as atividades da segunda edição, os encontros para apresentação de 

conceitos e elaboração das análises financeiras aconteceram durante um período de 

3 meses, entre maio e agosto de 2020, culminando em uma atividade      na qual as 

artesãs apontaram se pretendiam realizar alguma melhoria no seu portfólio. De 

acordo com o relato das artesãs, a princípio nenhum produto foi retirado do portfólio, 

porém algumas delas fizeram alterações nas embalagens.  

 

2.1.2 Modelo de Negócios e Artesanato 

Em ambas as edições da consultoria prestada pelo Núcleo identificou-se que 

a maioria dos negócios foram criados principalmente a partir de conhecimentos 

tácitos, característicos do empreendedorismo por necessidade, como apontado por 

Dornelas (2015) e que a busca por apoio técnico no IFRJ é um indicativo do 

movimento de transição entre o empreendedorismo por necessidade para um 

empreendedorismo por oportunidade, baseado não só em conhecimentos tácitos, 

mas também em conhecimentos explícitos. 

Exceto as artesãs que já haviam feito algum curso ou disciplina de 

empreendedorismo no IFRJ campus Belford Roxo, nenhuma outra participante 

conhecia ou já tinha ouvido falar em modelo de negócios. Dessa forma, a segunda 

ação de intervenção e capacitação tinha como objetivo desenvolver competências 

relacionadas à elaboração/aprimoramento de modelos de negócios. 

Entende-se por modelo de negócio “a lógica de criação, entrega e captura de 

valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011, p. 14). A 

ferramenta para inovação em negócios, o quadro canvas, é baseada nas quatro 

principais dimensões de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade 

financeira; subdivididos em nove componentes, a saber: proposta de valor, segmento 

de clientes, relacionamento com clientes, canais, parcerias principais, atividades 

principais, recursos principais, fontes de receita e estrutura de custos (SEBRAE, 

2013), conforme a imagem 1.  
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Imagem 1 – Quadro canvas utilizado para criação de negócios 

 

Fonte: SEBRAE (2013) 

 

Num primeiro momento, realizou-se a capacitação apresentando o quadro 

canvas e seus principais componentes, destacando a sua importância para o 

processo de inovação em modelo de negócios e distinguindo de outros documentos 

como o Plano de Negócios. 

Para iniciar a construção dos modelos de negócios, as artesãs foram 

convidadas a refletir sobre quais problemas ou dores os seus negócios resolviam. 

Nessa etapa, destaca-se a dificuldade que a maioria das participantes tiveram de 

identificar a real necessidade/desejo de seus clientes/usuários e a maioria dos 

negócios estavam mais focados na confecção dos produtos artesanais do que em 

outros aspectos do negócio. 

 Na sequência as artesãs iniciaram a definição dos componentes dos modelos 

de negócios e a aliado ao processo de elaboração foram propostas atividades que 

promovessem também competências relacionadas à apresentação de seus negócios. 

A capacitação em modelo de negócios ocorreu durante um período de quatro 

meses, entre agosto e dezembro de 2020, sendo promovido dois momentos de 

apresentação dos negócios. Na primeira, as artesãs deram ênfase à descrição, 
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histórico, valores, produtos, segmento de cliente e canais utilizados por seus 

negócios. Já na segunda apresentação as artesãs foram orientadas a darem mais 

destaque ao modelo de negócios. 

De forma geral, ocorreram avanços significativos em relação ao conhecimento 

e construção do modelo de negócios por parte das artesãs. Contudo, ainda há a 

necessidade de aprofundamento sobre os aspectos relacionados a cada um dos 

componentes de modelos de negócios, principalmente para que possam surgir 

estratégias mais centradas nos clientes/usuários, além da inovação em modelos de 

negócios. 

 

2.2. Dimensão Produto 

A dimensão produto faz parte do Núcleo de Apoio ao Artesão desde o seu 

projeto de criação, pois é inerente à natureza da produção artesanal. É abordada 

desde a etapa de acolhimento, quando são analisados os produtos do artesão. 

Através da capacitação nessa dimensão, espera-se orientar para o aprimoramento 

do produto artesanal de modo que ele se torne mais atraente visualmente, melhor 

acabado, com durabilidade superior e condizente com a proposta do negócio do 

artesão e diante do mercado. Os principais elementos abordados são: conceito, 

estudo de concorrentes, qualidade do produto, portfólio e embalagem. 

 

2.2.1. Conceito 

É de grande importância que um empreendedor pense seu negócio a partir de 

conceitos fundamentais. Os conceitos correspondem à imagem que o empreendedor 

pretende projetar do seu negócio, e são fundamentais para que todas as suas 

características estejam em consonância. Em relação a isso, Chamma e Pastorelo 

(2007) baseiam-se em conceitos-chave. Os autores apontam como objetivo encontrar 

um conceito que seja atemporal, ou seja, válido no presente e no futuro. Que 

preferencialmente seja abrangente, e tenha como principal referência algo que 

identifique mais a personalidade e o espírito da instituição do que a sua própria 

atividade, que pode eventualmente ser alterada. Isto significa que o conceito deve 

corresponder à essência do trabalho e aos valores do artesão, pois o uso de materiais 

e o domínio de técnicas tendem a se modificar ao longo do tempo. 

A atividade para definição de conceito consiste em listar diversas palavras que 

o artesão considere condizentes com os fundamentos de seu trabalho. Em seguida, 
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deverá revisar, combinar e alterar palavras para poder selecionar cinco substantivos 

abstratos. Essa é uma das etapas que mais geram dúvidas, pela dificuldade de 

abstrair as ideias em relação ao trabalho e traduzi-las em conceitos de forma efetiva. 

É, porém, uma das mais importantes, pois orientará toda a configuração técnica, 

estrutural e visual do negócio. Na segunda edição observou-se que a artesão que 

desde o início já tinha seus conceitos de forma mais elaborada em relação às demais, 

era também a que apresentava mais consistência na relação entre produto, 

comunicação e negócio. 

 

2.2.2. Estudo de concorrentes 

O estudo de concorrentes é uma das primeiras atividades realizadas, pois 

oferece ao artesão uma melhor visão em relação ao seu negócio e ao mercado. O 

estudo de concorrentes é reconhecidamente uma das grandes fontes de informação 

para qualquer negócio. Baxter (1998) indica que os objetivos desse estudo para uma 

empresa são o aprendizado com os concorrentes e o reconhecimento das suas 

estratégias, para poder formular sua própria forma de atuação. Esse estudo é feito a 

partir do monitoramento desses concorrentes e da compreensão sobre como eles 

conseguiram alcançar o sucesso e onde fracassaram. 

 Nessa etapa das atividades do Núcleo, cada artesão deve fazer uma pesquisa 

consistente para buscar e analisar concorrentes diretos e indiretos, de modo a 

reconhecer diversos aspectos, tais como: produtos, conceitos, forma de precificação, 

fatores de qualidade, uso de materiais, segmento de clientes, modos de 

comercialização, entre outros. 

 

2.2.3. Qualidade do produto 

 A qualidade de um produto ou serviço é um conceito subjetivo e, portanto, difícil 

de determinar. Ela está relacionada a fatores como: conceito da marca, percepção de 

valor, segmento de clientes. Como um dos objetivos do Núcleo é aprimorar os 

produtos desenvolvidos de modo a agregar-lhes valor, os artesãos são orientados a 

pensar possíveis materiais que possam ser um fator de diferenciação, processos mais 

elaborados e técnicas que melhorem o acabamento. Nesse momento também se 

concilia o investimento em custo de material com o tempo de confecção do produto 

para dimensionar o impacto desses fatores no preço final do produto em relação à 

percepção de valor dos clientes. 
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Uma das artesãs participantes da segunda edição, por exemplo, tem como 

característica a qualidade do material que utiliza, o acabamento primoroso e um 

excelente domínio técnico. Para ela a qualidade tornou-se um diferencial dentro do 

mercado saturado em que atua. Seus cálculos para custos e precificação devem 

considerar o investimento em matéria-prima e tempo de execução, que são 

superiores aos de outros artesãos. 

 

2.2.4. Portfólio 

 Essa etapa consiste em fazer uma seleção de quais produtos o artesão terá 

no seu portfólio para apresentação ao público e produção. A definição do portfólio é 

orientada de acordo com fatores como: capacidade de atendimento, habilidades do 

profissional, fluxo de vendas, segmento de clientes, habilidades do artesão, 

lucratividade, sazonalidade, disponibilidade de matéria-prima e gerenciamento de 

estoque. 

 Sempre se ressalta que empreendedores que tentam atender a todos os 

públicos tendem a fracassar, por não conseguirem atingir nenhum objetivo com 

excelência. Esse hábito também leva a um grande acúmulo de materiais, que se 

configura em capital parado, além da dificuldade de atingir o aprimoramento técnico 

e de atualização em todas as técnicas e materiais e descaracterização do negócio. 

 

2.2.5. Embalagem 

A embalagem deve fazer parte do planejamento do produto, pois tem relação 

direta com ele. Apesar disso, observa-se que muitos artesãos negligenciam essa 

etapa, terminando por escolher embalagens comuns em função do preço. Com isso 

acabam por negligenciar o poder de diferenciação e valorização que elas podem ter. 

Por outro lado, há aqueles que dedicam tempo excessivo à produção de embalagens 

muito artesanais e/ou com custos muito elevados. Nesse caso há a possibilidade de 

prejuízo por estar desproporcional ao preço do produto.  

 Os artesãos participantes são orientados a pesquisar diversos modelos de 

embalagens em busca daqueles que possam atender às suas necessidades. Para 

elaborar uma embalagem, devem ser levados em consideração aspectos técnicos 

(viabilidade de produção), funcionais (armazenamento, transporte/envio e exposição), 

estéticos (apelo visual, diferenciação, identificação do negócio), econômicos (custo 
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de matéria-prima e de produção, segmento de clientes) e ecológicos (escolha de 

materiais de baixo impacto ambiental). 

Deste modo, essa etapa deve conciliar diversos fatores para que haja um bom 

equilíbrio entre custos e benefícios e estejam bem relacionados aos conceitos do 

negócio. Por exemplo, artesãos que têm como conceito sustentabilidade, são 

orientados a priorizar embalagens que tenham impacto ambiental reduzido. Houve 

um caso em que se sugeriu o reuso de outras embalagens. Os artesãos também são 

orientados sobre a possibilidade de projetar as próprias embalagens e enviar para 

confecção em gráfica. 

  

2.3. Dimensão Comunicação  

O processo de avaliação do conjunto de elementos visuais que compõem a 

identidade visual das participantes do Núcleo leva em consideração alguns aspectos 

relevantes para seus negócios. Entre esses aspectos deve-se considerar que a 

elaboração do produto artesanal difere dos processos industriais, nos quais se 

procura a maximização da eficiência na cadeia de produção e a uniformidade entre 

os produtos. O empreendimento artesanal, por outro lado, deve manter as 

características que o representem como fruto de um processo artesanal, em que cada 

peça, mesmo aquelas que aparentam similaridades, se diferenciam em aspectos 

singelos. Assim, a comunicação para o artesão deve agregar significado e valor ao 

produto como estratégia de negócio neste campo de trabalho. 

Ao se observar os desafios de posicionamento do produto artesanal no século 

XXI, deve-se notar que as novas tecnologias digitais de informação e comunicação já 

fazem parte do dia a dia destes profissionais e, neste contexto, os processos de 

comunicação mediados pelo design, amplamente utilizados por profissionais de 

outras áreas, também deveriam fazer parte das etapas de comercialização do produto 

artesanal. Para alcançar este objetivo, o Núcleo de Apoio ao Artesão criou um plano 

de apoio à gestão da marca dos participantes, como estratégia fundamental de 

comunicação. Segundo Strunck (2003), “em segmentos de mercado com produtos ou 

serviços com desempenhos relativamente assemelhados e com preços similares, a 

escolha do que se vai comprar é baseada em valores subjetivos relacionados às 

marcas”. 

Em muitos casos, o produto artesanal se destaca em seu segmento por seu 

caráter único. Entretanto, devido ao processo de globalização, cada vez mais 
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artesãos criam produtos a partir de soluções já existentes. E se encontra cada vez 

mais produtos que pouco se diferenciam entre os diversos países e as diversas 

regiões brasileiras, configurando um mercado cujo poder de atração se dá 

exclusivamente pelo preço. 

Dada a sua importância, que foi reforçada pelo diagnóstico da necessidade de 

um trabalho direcionado à forma como o artesão se comunica de forma visual, a 

dimensão Comunicação foi implementada a partir da segunda edição. Nessa 

dimensão, são realizadas as atividades de análise e do estado da comunicação dos 

artesãos e de capacitação para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

A avaliação inicial procura verificar como é realizada a gestão da marca do 

artesão: (1) Quais deles já possuem algum logotipo; (2) Se há algum esquema visual 

e cromático que norteie a comunicação visual dos empreendimentos artesanais; (3) 

Quais deles possuem redes sociais para seus produtos; (4) Caso a etapa três seja 

confirmada, se as representações gráficas apresentadas nestas redes seguem um 

padrão para comunicação visual. No caso desta última caraterística, são analisados 

o uso do logotipo (caso existente), a padronização de fontes tipográficas, o esquema 

de cores utilizado e, se as imagens (fotografias ou ilustrações) representam o negócio 

proposto ou existente. 

Como parte do processo de gestão visual das marcas dos artesãos 

participantes, pode-se optar por desenvolver atividades em algumas áreas do design 

relacionadas à comunicação visual. Na segunda edição do Núcleo foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: identidade visual (estudo de marca, paleta de 

cores, tipografia, naming), fotografia e design de interação (apresentação em redes 

sociais). Esta última etapa foi realizada por meio da divulgação dos trabalhos em 

redes sociais populares, como o Facebook e o Instagram. O objetivo foi incentivar por 

parte dos empreendedores a compreensão acerca da relevância das redes sociais 

para a divulgação do produto artesanal, em particular, do uso do storytelling por meio 

destas. As definições de identidade visual na literatura são variados, dentre eles, um 

nos guia em nossos esforços: 

A identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a 
personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. [...] Devem 
informar, substancialmente, à primeira vista. Estabelecer com quem os vê 
um nível ideal de comunicação. (STRUNCK, 2003) 
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No que tange a análise da identidade visual inicial chegou-se à conclusão que 

a maior parte das participantes do Núcleo de Apoio ao Artesão não possuía uma 

identidade na apresentação de seus produtos. Isto foi verificado por meio dos 

encontros remotos realizados durante o período da pandemia de Covid19, nos 

momentos em que lhes era requisitado que fizessem a apresentação dos seus 

produtos e embalagens antes da atuação do Núcleo. 

Em termos gerais, foram identificados as seguintes deficiências nas 

identidades visuais dos produtos e redes sociais das artesãs: 

Unidade de desenho das marcas: havia mais de um formato de marca (conjunto de 

desenho e tipografia) para um mesmo empreendimento. 

Inconsistência tipográfica: ausência de regras para utilização de famílias tipográficas 

na comunicação dos negócios e dos produtos, com o uso de várias famílias distintas 

no corpo do texto ou nas chamadas. 

Ausência de esquema de cores: a ausência de um esquema de cores não era um 

fator determinante no prejuízo da identidade visual, entretanto reforçava a deficiência 

no que tange à unidade visual na comunicação de produtos assemelhados. 

Composição Visual inadequada de fotografias: a teoria da percepção nos mostra que 

existem diversos modelos que podem ser explorados para identificar e destacar um 

produto e suas partes, e a composição de elementos em uma cena pode auxiliar a 

direcionar o olhar do público para características dos produtos fotografados. Em 

várias fotografias apresentadas não existia a preocupação com o destaque dos 

elementos que mostravam as características manuais dos trabalhos artesanais. 

Após a elaboração do diagnóstico, foi proposto um conjunto de atividades 

sequenciais objetivando mitigar ou amenizar os efeitos negativos destes aspectos de 

design sobre a comunicação dos empreendimentos dos artesãos. Estas atividades 

foram: 1. Desenvolvimento de conceito; 2. Análise de similares e concorrentes; 3. 

Desenvolvimento de formas a partir dos conceitos apresentados; 4. Escolha de 

tipografia adequada à comunicação dos empreendimentos e à composição do 

logotipo; 5. Seleção de cores institucionais; 6. Auxílio na finalização da marca; 7. 

Desenvolvimento de aplicações da marca; 8. Orientação sobre fotografia e 

composição visual; 9. Análise de redes sociais de outras artesãs; 10. Aplicação da 

marca e publicação em redes sociais. 

Essas etapas e atividades de comunicação visual passaram a fazer parte do 

protocolo de capacitação do Núcleo. Acredita-se que os resultados deste processo, 
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que mescla experiências de orientação, pesquisa e ensino podem ser replicadas em 

outros contextos acadêmicos e pedagógicos. 

É necessário ressaltar que, ao identificar dificuldades das artesãs em áreas 

nas quais elas não eram capacitadas, foi tomada a iniciativa de auxiliá-las por meio 

da atuação direta do consultor de design do núcleo, de modo que o trabalho 

desenvolvido pudesse avançar. Exemplificando, podem ser relatados pelo menos 

dois casos em que foi necessário desenhar a marca das artesãs, pois as mesmas não 

possuíam habilidades e competências nesta área. Nestas situações, mostrou-se que 

o desenho da marca em si não era feito de modo aleatório, mas baseado na descrição 

dos conceitos desenvolvidos por elas, e que foram apresentadas várias alternativas 

para que pudessem selecionar a que melhor representasse a ideia por trás da marca. 

Essa percepção das limitações técnicas dos artesãos e a atuação do núcleo 

foi fundamental para estreitar os laços profissionais entre os participantes, e permitiu 

que o trabalho avançasse gradualmente e com pouco conflito. Ao mesmo tempo, é 

fonte de reflexão sobre as habilidades que precisam ser desenvolvidas por 

profissionais, estudantes e aspirantes a artesãos. Dentre elas se destaca o desenho, 

cuja inserção em cursos de formação deve ser discutida e incentivada. 

 

3. Resultados 

 Por ser feita de forma minuciosa, a capacidade de atendimento direto do 

projeto é limitada. No entanto, as suas ações já reverberam nas práticas de ensino, 

como cases para as aulas de Artesanato e objetos de pesquisa. De forma direta, sete 

modelos de negócios já foram trabalhados dentro do Núcleo. As artesãs envolvidas 

atualmente, bem como os outros que já passaram por esse projeto, têm e tiveram 

influência positiva sobre os estudantes, incentivando-os a buscar seu aprimoramento. 

A inserção da dimensão Comunicação trouxe resultados muito interessantes. 

De maneira geral, após a atuação das intervenções do núcleo percebeu-se que as 

artesãs passaram a valorizar a marca e pensar na unidade visual entre os diversos 

elementos que compõem uma identidade visual. Também conseguiram melhorar a 

apresentação de seus produtos, foram capazes de hierarquizar as informações em 

suas publicações por meio do uso de uma tipografia principal e uma ou duas de apoio 

e, finalmente, foram capazes de melhorar a apresentação de seus produtos por meios 

de melhores técnicas de iluminação e de composições fotográficas. 
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Os questionamentos trazidos pelos artesãos – somados àqueles dos 

estudantes durante as aulas – também levaram os professores desse Núcleo a campo 

em diversos momentos e que geraram quatro palestras. A primeira, “Valor, preço e 

custo do produto artesanal”, apresentada na I Semana de Ciência, Tecnologia e 

Economia Criativa (2018); a segunda “Quem ama o feio, bonito lhe parece: conversa 

sobre estética e mercado dos produtos artesanais”, apresentada na II Semana de 

Ciência, Tecnologia e Economia Criativa (2019), e as demais, “Onde vender o produto 

artesanal?” e “Quanto cobrar pelo produto artesanal?”, apresentadas na III Semana 

de Ciência, Tecnologia e Economia Criativa (2020). 

Os encontros resultam em vários insights tanto para os artesãos quanto para 

os professores envolvidos. Tais insights, tão representativos das dúvidas dos 

pequenos empreendedores criativos, levou à criação de mais uma forma de 

comunicação com a comunidade externa. Com o objetivo de ter uma comunicação 

objetiva e acessível ao público em geral, criou-se um perfil no Instagram sob o nome 

de Academia Econocria (@academiaeconocria). 

 Como resultado de tais práticas, a longo prazo, pretende-se proporcionar mais 

alguns benefícios, a partir de ações como: o deslocamento de objetos de um 

segmento para outro mais valorizado ou mais adequado; a redução ou racionalização 

de mão de obra; a melhoria da qualidade técnica e estética dos objetos; a 

conscientização da importância da criação de uma identidade visual para 

posicionamento no mercado; e a compreensão e atendimento às demandas de 

mercado. 

 

4. Considerações finais 

 Entende-se que o artesão, como todo empreendedor, está em constante 

construção. A iniciativa do Núcleo se ocupa de capacitar e aperfeiçoar esses artesãos 

de modo que, através do exemplo, eles se tornem agentes multiplicadores nos seus 

próprios núcleos. 

 O contexto de 2020, ano marcado pela pandemia do COVID-19, trouxe muitas 

necessidades de mudança, mas também alguns aprendizados. A segunda edição do 

trabalho do Núcleo precisou ocorrer de forma remota, com reuniões semanais. Todas 

as etapas do processo foram acompanhadas por diferentes meios de comunicação, 

a saber: a plataforma Google Meet, para os encontros síncronos de orientação; o 

aplicativo de mensagens WhatsApp para acompanhamento direto dos trabalhos, 
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quando necessário; o e-mail para envio de propostas dos participantes a cada uma 

das atividades solicitadas. 

O resultado foi bastante positivo e a estrutura deve ser mantida, pois atende 

melhor às necessidades dos artesãos e professores envolvidos. Essa estrutura 

também permite a ampliação do alcance da atuação do Núcleo, que já era um objetivo 

desde o seu início. Cabe ressaltar, no entanto, que algumas atividades ficam 

prejudicadas nesse formato e devem ser estudadas outras soluções. Atividades como 

avaliação de qualidade do produto e aprimoramento técnico requerem 

acompanhamento presencial. 

Em trabalhos futuros pretende-se apresentar os resultados de todas as etapas 

de cada um dos processos abordados pelo Núcleo de Apoio ao Artesão, ilustrando 

eles com exemplos ricos que mostrarão o progresso no desenvolvimento visual e a 

capacidade de diferenciação na comunicação do empreendedor do campo do 

artesanato por meio dos métodos e processos de design. 
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Resumo: As normas ISO estabelecem requisitos mínimos de operação e, com isso, contribuem com 

melhores níveis do processo produtivo e a preservação ambiental. No entanto, as certificações 

adquiridas por uma empresa não implicam, necessariamente, na excelência em qualidade e práticas 

sustentáveis. Por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, este trabalho procurou compreender 

como as empresas utilizam as certificações ISO enquanto estratégias de marketing e persuasão. O 

corpus de análise se fundamentou no ranking das 1.500 maiores empresas do mercado brasileiro, das 

quais foram destacadas as dez marcas com o maior recall. Diante do objetivo, optou-se pela verificação 

de como os selos das certificações são apresentados nas embalagens, enquanto anteparos das 

estratégias de marketing destinadas ao consumidor final. 

Palavras-chave: Certificações ISO; Marketing; Ética. 

 

Introdução 

Vivencia-se um momento em que o mercado consumidor busca muito além de 

atendimento às suas necessidades básicas e fisiológicas, pois se observa que comer, 

dormir e se vestir, por exemplo, passaram a ser muito mais que isso. Atualmente se 

consome óleo de canola porque faz bem à saúde, embora seu custo na prateleira do 

supermercado seja bem superior ao do tradicional óleo de soja; veste-se roupas de 

marca ao invés de comprar tecidos e encomendar a peça uma costureira; 

anteriormente, em uma viagem, hospedava-se em casa de parentes e hoje, opta-se 

por dormir em bons hotéis, com café da manhã completo, uma boa piscina e que 

ofereçam muito conforto. O interesse está na qualidade de vida, bem-estar para si e 

para o meio ambiente, produtos e serviços que demonstrem muito mais do que 

atributos comuns aos de seus concorrentes, práticas sustentáveis no modo de 

produção e princípios éticos no estabelecimento das relações entre empresa e 

clientes no que tange a cumprir exatamente aquilo a que se propôs em uma 

embalagem, em uma divulgação etc. Como diz a frase de Cobra (1990, p. 29) em 
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relação às ações de marketing na oferta de produtos e serviços aos consumidores de 

modo a atender suas necessidades e desejos: “mais do que uma forma de sentir esse 

mercado e adaptar produtos e serviços – é um compromisso com a busca da melhoria 

da qualidade de vida das pessoas [...]”. E mais do que o foco no desenvolvimento de 

bens ou serviços, está a relação intrínseca pela parceria na solução de problemas, 

impulsionando novas oportunidades e padrões de excelência dos processos a caráter 

da organização.   

Nesse contexto, a fim de vencer a concorrência acirrada, as empresas buscam 

cada vez mais o cumprimento de normas e boas práticas estabelecidas para gestão 

da produção e operações, utilizando as certificações, em especial das normas ISO, 

como forma de validar sua atuação e aprimorar o marketing. Embora os sistemas de 

gestão contribuam para as organizações que almejam vantagens competitivas, nem 

sempre o esforço de implementá-los se traduz em sinônimo de qualidade. Quando 

isso não acontece, os produtos e serviços passam a representar uma pseudo 

qualidade e que, muitas vezes, é divulgada em termos de estratégia de marketing 

com finalidade de uma boa reputação na visão do consumidor. O que se constata, 

nesse caso, são formas equivocadas do que é realmente bom na percepção do leigo. 

Usar as normas ISO como estratégia de marketing sem que isso demonstre uma real 

qualidade do produto e sustentabilidade da produção é o mesmo que agir longe dos 

princípios éticos e à mercê da preservação social e ambiental. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o uso das certificações ISO 

9001 e ISO 14001 operando como estratégias mercadológicas, desviando-as de suas 

funções e ferindo questões éticas. Nesse contexto, são apresentadas as normas, 

seus protocolos e a respectiva relação com a qualidade e o desenvolvimento 

sustentável. Em seguida, mostra-se como a obtenção e implementação coerente 

dessas certificações pode operar como ferramentas reais de geração de valor e de 

construção de vantagem competitiva. Por fim, apresentam-se as implicações éticas 

geradas a partir do uso equivocado das normas. 

Para tanto, a literatura se constitui um norte nesta pesquisa no momento em 

que teóricos explicitam conceitos e problematizam situações de modo a explicar todo 

um contexto em que se torna necessário compreender o que leva as empresas a 

buscarem as certificações e como elas se atribuem das mesmas na garantia da 

qualidade de seus produtos e serviços, na exposição e valorização de suas marcas 

ou na fidelização de seus clientes. Neste sentido, Pierro (2018) e INMETRO (2018) 
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nos fazem compreender como se apresenta o quadro avaliativo das empresas 

certificadas no mundo e sobretudo no Brasil, tal como Campos (2015) elucida as 

motivações que levam essas mesmas empresas e outras a pleitearem essas 

certificações. ABNT (2015a), Campos (2015) e De Cicco (2000) explicam do que se 

trata a ISO 9001, já em relação a ISO 14001 esse mérito fica a cargo de ABNT 

(2015b), Torres e Gama (2005), Pombo e Magrini (2008) e Rohrish e Cunha (2004). 

Na sequência, ao abordar os conceitos de marketing, Kotler (2010), Lima 

(2002), Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) e Cobra (1990) auxiliam 

significativamente nesta explanação. Do mesmo modo, o marketing enquanto uma 

vantagem competitiva é elucidado por Porter (1986) e no âmbito da criação de valor, 

por Barney (1986), Priem (2007), Bowman e Ambrosini (2000). Ao tratar do marketing 

de relacionamento, Morgan e Hunt (1994) dão sua contribuição e no quesito gestão 

de marca, Tomiya (2010) mostra sua versão.  

A partir dessas compreensões somos direcionados a desvendar o universo que 

leva à busca pela diferenciação frente à competitividade, onde Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010) e Bharadwaj, Varadarajan e Fahy (1993) nos auxiliam. 

Posteriormente, Barbieri e Cajazeira (2009) e Machado e Vasconcellos (2007) 

demonstram as questões de responsabilidade ambiental e consumo consciente para 

produção de mudanças num cenário onde, segundo Peattie e Crane (2005), Bonini e 

Oppenheim (2008) apontam que existe uma crise de credibilidade dos consumidores 

em relação às empresas. Seguindo essa linha de raciocínio, Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010) mencionam o Marketing Verde e a necessidade da consciência 

ambiental. 

Metodologicamente, além da análise bibliográfica para essa pesquisa 

empírica, recorremos ao estudo de caso sugerido por Yin (2001) para analisar os 

selos das certificações apresentados nas embalagens de marcas disponíveis ao 

consumidor final. Obedecendo ao critério da receita líquida do ano de 2016, no 

ranking das 1.500 maiores empresas do mercado brasileiro, fomos direcionados às 

18 empresas líderes no setor em que atuam e consequentemente a 10 marcas 

certificadas, nosso corpus de análise. 

Cremos que essa investigação contribui na esfera gerencial das empresas de 

modo a deixar clara a necessidade de desenvolver consciência ética e responsável 

ao ofertar ao mercado consumidor produtos e serviços certificados que disponham de 

uma real qualidade, ou seja, que ao pleitearem suas certificações (ISO 9001 e 14001) 
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não as utilizem apenas como estratégia de marketing, mas se preocupem com a 

satisfação de necessidades e desejos dos consumidores na melhoria da qualidade 

de vida dos mesmos, o que demonstra também uma contribuição social. No contexto 

acadêmico, a pesquisa perpassa pelo viés da oferta de um selo ao consumidor 

atrelado a uma estratégia de marketing, o que demonstra conflitos éticos que podem 

contribuir com a crise de credibilidade dos consumidores em relação às empresas. 

Fica então, aos pesquisadores vindouros, o instigar de novas descobertas, tais como 

a real percepção do consumidor final ou as políticas públicas que envolvem o setor 

para que ações como essas sejam necessárias. 

 

ISOs 9001 e 14001: o dilema das certificações como estratégia de marketing 

Desde seu lançamento em 1987, as normas ISO 9000 têm sido amplamente 

difundidas e aplicadas. Apresentadas pela Organização Internacional para a 

Padronização, a série de normas passou por muitas revisões e modificações. 

Atualmente, a ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade: Requisitos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015a), por meio da qual as 

organizações são certificadas, está na versão de 2015. Sendo assim, as normas 

tratam dos fundamentos e requisitos de um modelo de gestão que objetiva garantir a 

qualidade dos bens e serviços de uma empresa e ainda focar seus processos na 

melhoria contínua.  

Segundo De Cicco (2000), a ISO 9001 exige que a organização determine o 

que precisa ser avaliado, tal como os métodos empenhados no desempenho e 

eficácia do sistema de gestão da qualidade. Ao ponderar o desempenho e eficácia de 

um sistema de gestão da qualidade, o desempenho condiz ao resultado mensurável 

da organização e a eficácia ao nível em que as atividades planejadas são realizadas 

seus resultados são alcançados. 

Em suma, a ISO 9001 ajuda as organizações a demonstrarem aos seus 

clientes que elas podem oferecer produtos e serviços de forma consistente e de boa 

qualidade (CAMPOS, 2015, p. 11). Esse “modelo” de gestão da qualidade é 

frequentemente chamado de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Quando uma 

empresa define e opera seu sistema de gestão da qualidade segundo essas normas, 

normalmente ela busca a certificação, ou seja, a validação junto ao órgão certificador, 

de que está cumprindo com os requisitos pré-estabelecidos. 
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A certificação de um sistema de gestão da qualidade é atualmente um 
requisito essencial para as empresas que desejam escoar seus produtos 
em um contexto de mercado globalizado através da melhoria de seu 
desempenho. Atualmente, isso é um fator determinante de competitividade 
para as empresas de todos os perfis, inclusive para aquelas de médio e 
pequeno porte (CAMPOS, 2015, p. 11). 

 
Contudo, a certificação em si não representa mudanças no SGQ da empresa, 

a priori, hipotetiza-se que ela já cumpre os requisitos para depois se certificar. A 

certificação representa um compromisso presente e futuro, uma vez que precisa ser 

renovada a cada período de, no máximo, três anos. Segundo a Organização 

Internacional para a Padronização, em seu relatório anual de 2016 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION OF STANDARDIZATION, 2017), já são mais de um milhão de 

empresas certificadas na ISO 9001 em 201 países/economias por todo o mundo. No 

Brasil, este número passa de 31.000 organizações (INMETRO, 2018). 

As certificações abarcam questões importantes para o crescimento das 

organizações, como o padrão de qualidade dos produtos, a condução da produção 

de forma harmoniosa com a natureza, a redução dos impactos ambientais, o 

cumprimento rigoroso com as legislações ambientais do país e as metodologias em 

gestão de riscos que visam a segurança dos colaboradores na realização de suas 

atividades. Outro ponto é que as empresas que possuem certificações têm a 

possibilidade de reduzir o nível de desperdício de recursos e materiais, melhorar sua 

credibilidade perante a sociedade e também diante das grandes empresas 

multinacionais que muitas vezes só aceitam comprar materiais de fornecedores com 

certificação. 

A perda de certificação é algo preocupante se pensarmos em dois aspectos, 

um são as razões que levam a esse fim, visto que o processo de certificação costuma 

demorar em média de 6 a 8 meses e o outro são as consequências geradas a partir 

disso, como a concorrência mercadológica acirrada e os parâmetros utilizados para 

diferenciar produtos em um contexto globalizado e de difusão constante de 

informações. Pierro (2018) aponta que mesmo assim que as principais causas deste 

atraso das empresas a atualizarem seus padrões de atuação, estão diretamente 

ligadas à crise financeira o que ocasiona corte de pessoal; à falta de conhecimento 

de proprietários que não buscam a devida orientação à questão das normas ISO e ao 

antigo hábito de deixar tudo para última hora. Isso em um país como o Brasil que já 
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foi considerado o 10° país a possuir empresas com o maior número de certificações, 

sendo considerado o maior da América Latina.  

Mas o que realmente motiva as empresas a pleitearem essas certificações? 

Cada vez mais, os clientes esperam que a sua organização atenda aos mais 
altos padrões de produtos e serviços. Colocar o cliente em primeiro lugar é o 
princípio fundamental de qualquer negócio. Um meio de demonstrar o seu 
compromisso com a qualidade do produto e serviço é com a certificação do 
sistema de gestão da qualidade pela ISO 9001. Ao implementar a ISO 9001, 
a empresa mostra ao colaborador que pensa no futuro, que não quer ficar 
estagnada no mercado e que acredita que melhorias devem ser realizadas e 
sugeridas continuamente (CAMPOS, 2015, p. 12). 

 
Percebe-se que as motivações para a certificação são diversas, visto que um 

SGQ corretamente delineado e operando segundo os requisitos da norma traz muitos 

benefícios para a empresa, como explica Campos (2015, p. 12) ao elucidar que uma 

pesquisa feita com 398 empresas certificadas no Brasil conclui que maior organização 

interna e melhor desempenho do negócio são benefícios da implantação da norma, 

dentre outros. Mas é preciso considerar também outras motivações. Uma empresa 

pode implantar e manter um SGQ conforme os requisitos da norma e, por meio de 

uma consultoria, alcançar seus objetivos e auferir os benefícios citados sem, 

necessariamente, obter a certificação. Ainda segundo Campos (2015, p. 20), 

um componente essencial nessa caminhada (implantação da norma) é a 
consultoria [...] A consultoria deve ser competente e experiente na qualidade 
[...] Escolhendo bem seus parceiros, sua equipe de colaboradores terá todas 
condições de conquistar os benefícios desejados. 

 

A certificação, então, acaba sendo utilizada como uma estratégia de 

marketing1. Desse modo, o SGQ sem a certificação pode atender à norma, mas quem 

atende ao mercado é a certificação. Fazer qualidade significa desenvolver e produzir 

bens e serviços conforme os requisitos da norma e a forma de capitalizar essa 

qualidade é a certificação. O que ocorre é que nem sempre as empresas certificadas 

na ISO 9001 conseguem manter o padrão de excelência em seus produtos e serviços, 

gerando uma crise ética junto aos consumidores que acreditaram no “selo” da 

qualidade. Neste contexto, fica clara a efetiva transformação da prática empresarial 

 
1 Marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros 
(KOTLER, 2010). Trata-se também de um conjunto de atividades que objetivam a análise, o 
planejamento, a implementação e o controle de programas para obter e servir a demanda por 
produtos e serviços (LIMA, 2002). 
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em busca dos ajustes necessários para atender às mudanças e exigências do 

mercado, impostas a todas as organizações. 

De sua parte, as normas da série 9000 já sofreram várias revisões e melhorias 

com este objetivo. Desde seu surgimento, foram feitas alterações significativas nos 

anos de 1994, 2000, 2005 e 2008, até se chegar à versão atual, de 2015. Como 

preconiza a própria norma, os processos devem ser planejados para conduzir a 

organização à melhoria contínua de seus resultados. Nessa perspectiva, todos os 

desdobramentos decorrentes da aplicação dos requisitos deveriam também passar 

pela mesma evolução. 

Portanto, além dos benefícios reais para os bens e serviços, há que se 

computar o valor estratégico (na visão do marketing) da certificação e, mais ainda, a 

capacidade de evolução e adaptação aos novos tempos, a qualquer tempo, frente ao 

contexto globalizado e em acelerada transformação. É fundamental que as empresas, 

principalmente aquelas certificadas na ISO 9001, operem com foco em solucionar as 

necessidades dos clientes, estabelecendo uma relação de parceria como 

direcionamento da sua estratégia e de seus processos. 

No mesmo contexto de adaptação às novas realidades, o surgimento do 

conceito de desenvolvimento ético e sustentável corroborou a reflexão de princípios 

de qualidade e ambientais por parte da sociedade e a preocupação com melhores 

condições de vida comunitária e preservação do planeta. Com isso, os consumidores 

passaram a preferir empresas que ofertem seus produtos e serviços de forma mais 

ética, ou seja, que oferecem exatamente aquilo a que se propõem em termos de 

princípios éticos, e que também não resultem em danos ao meio ambiente, ou que os 

pequenos prejuízos sejam compensados de forma equivalente quando eles são 

inevitáveis. No que tange ao meio ambiente, Silva (2009) afirma que tal 

comportamento fez com que a questão ambiental passasse a ser associada à gestão 

e ao posicionamento estratégico das organizações. 

Diante da junção dos fatos, origina-se a busca por meios que comuniquem à 

sociedade a inclusão da perspectiva ética e sustentável em suas atividades (nesse 

momento compreendida, prioritariamente, pelo aspecto ambiental). Para muitas 

empresas, em especial nos primeiros e segundo setores da economia, a resposta 

encontrada para esta comunicação foi a certificação ISO 14001 – Sistemas da gestão 

ambiental: Requisitos com orientações para uso (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2015b), que versa sobre as diretrizes básicas para 
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implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), fundamentado nos 

princípios de proteção do meio ambiente e prevenção da poluição, e orientado pela 

filosofia de melhoria contínua dos resultados. 

Segundo Resende, Rosalem, Fernandes, Caetano e Santos (2015, p. 30), “a 

Norma ISO 14001 é um instrumento voluntário, de âmbito internacional, que permite 

'gestionar' os impactos de uma atividade, de um produto ou de um serviço em relação 

com o meio ambiente.” 

A norma ISO 14000, mediante o Sistema produtivo de proteção ambiental, a 
série 14001 considera precisamente o procedimento (proativo) desafiando a 
organização a caracterizar seus aspectos ambientais, a estabelecer suas 
próprias metas e objetivos, a comprometer-se para adotar a processos 
efetivos e confiáveis para uma melhoria constante e fazer que os 
empregados e diretores pratiquem um sistema de percepção, ilustração e 
responsabilidade compartida, onde o cumprimento das normas é mais que 
um elemento a considerar. A ISO 14001 foi preparada para a aplicação em 
organizações de qualquer tipo e tamanho e para adequar-se a diversas 
condições geográficas, sociais e culturais (TORRES; GAMA, 2005, p. 483). 

 

A escolha pela certificação ISO 14001 é estratégica e envolve algumas 

vantagens, como o reconhecimento internacional, a acreditação por entidades 

independentes (e, portanto, isentas de quaisquer acordos) e a principal delas, a 

tendência de acompanhar o sucesso da ISO 9001. Dados disponibilizados pelo 

Inmetro (INMETRO, 2018) mostram que o total de instituições nacionais atualmente 

certificadas na ISO 14001 passa de 2.500, contra os mais de 31.000 da ISO 9001, 

evidenciando que a norma ambiental, publicada cerca de 10 anos após a da 

qualidade, herda desta última o reconhecimento junto à sociedade. 

A série ISO 14000 é composta por diversas normas que, em um conceito lato, 

podem ser divididas em dois grupos: as normas orientadas a processos e aquelas 

orientadas a produtos. Um panorama geral da certificação no Brasil pode ser visto em 

Pombo e Magrini (2008, p. 5), donde se conclui que, no tocante ao número de 

empresas certificadas, predominam os setores industriais, de construção e transporte 

e o setor de prestação de consultorias técnicas. A revisão mais recente da série de 

normas data de 2015, assim como a ISO 9001, e estabeleceu um prazo de três anos 

para que as organizações já certificadas se adaptem às novas diretrizes. Isso pode 

levar a um aumento considerável no número de empresas buscando ambas as 

certificações neste e no próximo ano. 

Rohrish e Cunha (2004, p. 83) destacam que a certificação da ISO 14001 

implica níveis mínimos de práticas ambientalmente sustentáveis, mas há diferenças 
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consideráveis no comportamento ambiental desempenhado pelas empresas. Os 

autores propõem uma taxonomia para classificá-lo em três grupos: controle, 

prevenção e proatividade, cuja ordenação indica a adoção de práticas mais simples 

(controle) até aquelas mais efetivas (proatividade). Ademais, no que se refere às 

inovações tecnológicas, as empresas proativas destacam-se por uma mudança 

concreta dos processos e características dos produtos, o que ratifica a “influência no 

processo de decisão de compra do consumidor, quanto aos possíveis atributos 

ambientais” (ROHRISH; CUNHA, 2004, p. 95). 

Contudo, a simples existência do SGA não garante o atendimento às 

demandas da sociedade por atividades menos nocivas ao ambiente, tampouco 

previne que grandes desastres ocorram. O recente caso da cidade de Mariana (MG) 

em 2015 é um triste exemplo. O rompimento da barragem da mineradora Samarco 

levou enormes volumes de rejeito de minério de ferro ao sistema hídrico da região, 

devastando municípios de Minas Gerais e Espírito Santo por onde passaram. Por 

outro lado, a Samarco foi a primeira mineradora do mundo a certificar todas as etapas 

de seu processo na ISO 14001, o que foi feito em 1998 (SAMARCO, 2006). 

Desta forma, não só a busca pela excelência da qualidade, como também 

incorporar a gestão ambiental enquanto vantagem competitiva se caracteriza como 

crucial sob a ótica mercadológica, desenvolvendo práticas sustentáveis efetivas que 

reduzam os impactos ambientais decorrentes da ação humana, ao passo que levarão 

à criação de valor junto aos consumidores. Isso é mais consistente do que a 

certificação em si. 

 

Ética e sustentabilidade como valor e vantagem competitiva 

O marketing está centrado em criar e ofertar produtos e serviços 

potencialmente capazes de satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). Nesse contexto, as empresas buscam 

desenvolver estratégias para estabelecer relacionamentos com clientes e mercados. 

A força desse relacionamento ocupa um papel central na criação e sustentabilidade 

das vantagens competitivas de uma empresa. Contudo, isso só se torna uma 

vantagem real quando os clientes percebem uma diferença consistente, perdurando 

ao longo tempo, entre as ofertas da empresa e as dos concorrentes. 

Nesse sentido, a vantagem competitiva está relacionada ao valor que uma 

empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de 
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fabricação (PORTER, 1986). Assim, uma empresa possui vantagem competitiva 

quando ela desenvolve uma estratégia de criação de valor que não pode ser 

facilmente copiada por qualquer outro competidor corrente ou potencial (BARNEY, 

1986). Dessa forma, é através da administração do relacionamento que o valor da 

cooperação, construído a partir da confiança e do comprometimento, pode determinar 

o sucesso ou fracasso da estratégia (MORGAN; HUNT, 1994). 

O conceito de valor, portanto, está associado a duas definições, segundo Marx: 

valor de uso e valor de troca (PRIEM, 2007). A primeira diz respeito à utilidade de 

uma coisa, configurando-se em seu valor de uso. Já a segunda está relacionada às 

trocas por valores de uso de outro tipo. Assim, o valor de uso diz respeito aos atributos 

qualitativos de um bem e o valor de troca às proporções quantitativas compreendidas 

nas trocas. Logo, na relação com consumidores, a diferença entre a disposição a 

pagar e o preço pago é excedente do cliente, ou seja, o valor capturado pelo cliente 

(BOWMAN; AMBROSINI, 2000). Nesse contexto, além de se traduzir em 

lucratividade, a vantagem competitiva pode influenciar e a participação de mercado 

de uma empresa. 

É nessa direção que a sustentabilidade nas empresas se torna uma visão 

estratégica que viabiliza novos posicionamentos e estratégias em branding2, que 

potencialmente geram vantagem competitiva diante da concorrência com produtos e 

serviços similares aos da empresa. Trata-se, portanto, de um meio de buscar 

diferenciação. Isso se torna relevante, sobretudo em um cenário em que “cada vez 

mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio de 

transformar o mundo globalizado num mundo melhor” (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2010, p. 4). Contudo, alcançar uma vantagem competitiva não é o 

suficiente. É necessário mantê-la (BHARADWAJ; VARADARAJAN; FAHY, 1993).  

No entanto, é justamente nesse ponto que algumas empresas falham. Isto 

ocorre porque utilizar como argumento de venda o “sustentável” associado a ações 

contrárias a esse conceito podem representar perdas no médio e longo prazo, além 

resultar na perda da ética e consequente credibilidade da instituição (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009). Assim, é imprescindível que, ao adotar esta estratégia, a 

empresa informe seus clientes sobre as vantagens de se adquirir produtos e serviços 

 
2 Branding ou brand management (na tradução do inglês, gestão de marca) é uma atividade estratégica 

e de planejamento que tem como objetivo “garantir que os processos, a criação e o gerenciamento 
de marcas estejam integrados e, no final, gerem maior valor ao acionista” (TOMIYA, 2010, p. 36). 
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ambientalmente responsáveis, por exemplo, com objetivo de estimular ou despertar 

o desejo do mercado por esta categoria de produtos. Dessa forma, o consumo 

consciente se conjectura uma poderosa ferramenta para produzir mudanças no modo 

como as empresas lidam com os aspectos socioambientais em seus processos e 

produtos (MACHADO; VASCONCELLOS, 2007). 

 

Crise de conflitos éticos: a urgência pela aplicabilidade real de uma nova 

perspectiva de marketing 

Nota-se que diante da conjuntura atual de mercado, onde se vê um rápido e 

contínuo crescimento da concorrência e o surgimento de novas demandas frente à 

mudança comportamental do consumidor, que na contemporaneidade também 

incorpora as questões ambientais, há uma crise de credibilidade do marketing 

tradicional, ou seja, aquele que não prevê a aplicabilidade de princípios éticos e 

sustentáveis em suas práticas. Por essas razões, o marketing perpassa por 

estereótipos negativos construídos ao longo dos tempos, os quais associam a 

atividade à enganação, fabricação de necessidade, manipulação de indivíduos, 

dentre outros. Também se percebe que em épocas de crise econômica global, o nível 

de confiança dos consumidores nas empresas apresenta-se cada vez menor 

(BONINI; OPPENHEIM, 2008; PEATTIE; CRANE, 2005). 

Na atual circunstância, condutas éticas e mais colaborativas se tornam 

imprescindíveis. As organizações precisam se conscientizar que muito além de 

vender ou buscar registros e certificações para fazer a imagem do “bom moço”, devem 

desempenhar um papel social no cenário contemporâneo complexo e global que se 

preocupa também com a sustentabilidade. Quando suas ações não condizem ao que 

pregam, podem sofrer retaliações ou serem desmascaradas por órgãos competentes 

que se valem de códigos de ética (morais, valores e padrões) ou grupos de ativistas 

que lutam em forma de militância por determinadas causas que consideram o bem 

comum e coletivo. Represálias nesse sentido podem destruir reputações diante dos 

consumidores e dos concorrentes.  

No entanto, Peroni (2011) pontua por meio de um vasto levantamento 

bibliográfico, que o marketing verde perfaz uma estratégia que atua diretamente nos 

benefícios ou ausência de malefícios dos produtos, na maneira em que esses são 

produzidos ou na postura da organização em relação ao meio ambiente. Trata-se de 

um marketing com apelo ambiental que se caracteriza em mostrar para toda a 
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sociedade que a empresa possui uma consciência ecológica. E pelo fato dessa 

postura ser bem aceita na contemporaneidade, elevando uma marca em termos de 

valores, a busca pela rotulagem ambiental e as certificações também chamadas de 

“selos verde”, acabam se tornando um instrumento de distinção diante da 

concorrência, o que contribui para posturas não coerentes com as práticas ou ainda 

que fogem dos princípios éticos e sustentáveis. 

Observa-se a falta de ética em muitas situações que envolvem as empresas, 

a exemplo das incoerências entre discurso e prática; nos produtos e serviços; na 

utilização de truques de enganação; na pesquisa de marketing; nas promoções e 

propaganda; nas vendas; na distribuição; nos valores pessoais em desacordo com os 

organizacionais etc. É preciso ficar claro que as organizações necessitam 

desenvolver a consciência ambiental para práticas realmente sustentáveis (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). No entanto, as certificações que se apresentam 

como verdadeiros parâmetros de práticas exercidas pelas empresas podem ser 

utilizadas como ferramentas de marketing na tentativa de persuadir consumidores 

mostrando a “qualidade” da marca ou uma postura socialmente aceitável e bem-vista, 

como observa-se no estudo de caso a seguir. 

 

Estudo de caso 

Segundo Yin (2001, p. 34), o estudo de caso concebe uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente de coleta e análise de dados. Pode 

incluir tanto estudo de caso único quanto múltiplos, assim como abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa.  

A presente pesquisa construiu o corpus de análise a partir do ranking das 1.500 

maiores empresas que atuam no mercado brasileiro, tendo como critério a receita 

líquida auferida em 2016. A partir dessa lista, foram selecionadas as empresas líderes 

nos setores em que atuam, compondo assim um grupo de 18 empresas. Contudo, 

considerando o objetivo de analisar o uso das certificações como estratégia de 

marketing, o corpus da pesquisa foi limitado às 10 marcas com o maior recall de 

marca dentre todas as marcas geridas pelas 18 empresas. Dessa maneira, foram 

analisadas as seguintes marcas e respectivas empresas: Vigor, Doriana, Friboi e 

Seara (JBS); O Globo; Suzano; Brastemp e Consul (Whirlpool); e Zero Cal e Episol 

(Hypermarcas). 
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Entretanto, considerando o objetivo da presente pesquisa de analisar como as 

marcas tangibilizam a certificação como um ativo nas estratégias de marketing, optou-

se por analisar como os selos das certificações são apresentadas nas embalagens 

dos produtos. Essa escolha é relevante na medida em que as embalagens são os 

anteparos das estratégias de marketing destinadas ao consumidor final, na venda a 

varejo. Assim, a Tabela 1 apresenta as empresas, as marcas analisadas e presença 

dos selos de certificação nas embalagens: 

 

Quadro 1 – Utilização das certificações pelas 10 marcas analisadas 

 Empresa Marca Certificação na embalagem 

1 JBS Vigor Não 

2 JBS Doriana Não 

3 JBS Friboi Não 

4 JBS Seara Não 

5 Globo O Globo Não 

6 Suzano Suzano Sim 

7 Whirlpool Brastemp Não 

8 Whirlpool Consul Não 

9 Hyperpharma Zero Cal Não 

10 Hyperpharma Episol Não 

Fonte: elaboração própria. 

 

Constatou-se que apenas a Suzano utiliza as certificações como instrumento 

de marketing por meio do uso dos selos em suas embalagens. Trata-se, portanto, de 

estudo de caso único. A marca detém as certificações ISO 9001 e ISO 14001. 

Entretanto, a posse da certificação se traduz necessariamente em produtos e/ou 

serviços que possuam excelência em qualidade e em práticas sustentáveis? 

Considerando que a certificação ISO 9001 evidencia que a empresa oferece 

produtos e serviços de forma consistente e de boa qualidade (CAMPOS, 2015, p. 11), 

a marca está em consonância com a utilização do selo. Até mesmo no que diz respeito 

às reclamações dos clientes, conforme dados do site Reclame Aqui, em 2018 a 

empresa respondeu de forma satisfatória a todas as 32 reclamações dos clientes. 
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Dessa forma, a Suzano consegue estabelecer um nível de confiança entre os 

consumidores na empresa (BONINI; OPPENHEIM, 2008; PEATTIE; CRANE, 2005). 

Entretanto, no que diz respeito a certificação do ISO 14001 em que as 

empresas detentoras deveriam gerir os impactos de suas atividades, de um produto 

ou de um serviço em relação ao meio ambiente, minimizando os danos, há uma 

inconsistência da marca Suzano. Assim, na cadeia produtiva da indústria de celulose 

e papel, a atividade de processamento da celulose é sabidamente a mais poluidora, 

sobretudo devido ao incremento da produção para atender os mercados globais, 

gerando maior impacto ambiental (OLIVA; SOBRAL; TEIXEIRA; GRISI; ALMEIDA, 

2012).  

A Suzano é uma grande companhia produtora de eucalipto que alimenta a sua 

indústria e, embora, o impacto ambiental dessa atividade agrícola não seja tão 

relevante, somada a sua atividade industrial da empresa em questão, há um grande 

impacto ambiental sujeito ao maior controle do poder público, pois ao longo de 

décadas, a empresa foi investigada por odores desagradáveis oriundos da produção 

de celulose que incomodam a população que vive próximo às fábricas. A Suzano vai, 

portanto, na contramão do que apontam Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), 

apresentando inconsistências no que tange a consciência ambiental para práticas 

realmente sustentáveis.  

Fica a título de aplicação a ideia de que as empresas, tal como a Suzano, 

devem buscar uma nova direção na construção de valor, da confiança e do 

comprometimento como sua estratégia (MORGAN; HUNT, 1994). Assim, constata-se 

que a certificação 14001 é utilizada para gerar uma melhor aceitação do consumidor, 

ou seja, muitas vezes serve apenas como estratégia de marketing, o que não se 

constitui um princípio ético. 

 

Considerações finais 

Este trabalho abordou a aplicação das certificações ISO 9001 e 14001 ao 

processo de gestão de produtos e serviços ofertados por empresas ao público 

consumidor, que muitas vezes se torna displicente ao nível de excelência em termos 

de qualidade final e acaba por se transformar em estratégia de marketing 

simplesmente. Destaca-se que a criação de valor e o consequente desenvolvimento 

de vantagens competitivas ocorrem apenas quando as organizações estão realmente 

voltadas a satisfazer as demandas da sociedade moderna por relações de consumo 
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pautadas na ética e na sustentabilidade. Neste sentido, é fundamental a adoção de 

práticas que visam efetivamente elevar o nível de excelência de bens e serviços, 

atendendo aos propósitos pelos quais eles são ofertados, além de não gerar danos 

ao meio ambiente tanto após o consumo quanto no decorrer do processo produtivo.  

Quando a adoção das normas objetiva apenas a obtenção de rótulos como 

“selo da qualidade” e “empresa verde”, a incoerência entre o discurso e a prática pode 

levar à descrença na marca e perda de mercado a longo prazo. Esta postura deve ser 

evitada e não condiz com o entendimento moderno acerca do marketing. Da mesma 

forma que as certificações, uma vez obtidas, devem continuar orientando as 

atividades diárias da organização, alcançar vantagens competitivas não é suficiente 

para o negócio, sendo necessário mantê-las. A Suzano, empresa estudada nesse 

artigo, embora possa utilizar as certificações como formas de obter vantagem 

competitiva, isso não se reflete em suas ações como o meio ambiente, configurando-

se, assim, apenas como uma estratégia de marketing para persuadir o consumidor 

através do uso dos selos em suas embalagens. 

Como oportunidades para estender a pesquisa, recomenda-se a investigação 

de outros instrumentos certificadores além das ISOs supracitadas, que tratam, por 

exemplo, da segurança, saúde ocupacional e responsabilidade social em seu 

conceito lato. Também é interessante analisar casos de premiações e rotulagens da 

qualidade, ecológicas e orgânicas, traçando a mesma linha de discussões acerca da 

percepção dos consumidores como aquelas feitas aqui.  
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Resumo: Decorrente da premissa de que toda cidade tem potencial para se tornar uma cidade 

educadora, objetivamos analisar as condições de acessibilidade de três espaços culturais em Belford 

Roxo-RJ e suas reverberações quanto ao pertencimento territorial da população, à sua qualidade de 

vida e às trocas socioculturais realizadas nos espaços citadinos. Melhorar esses aspectos podem ser 

estágios iniciais na busca por uma cidade educadora. A partir de pesquisas bibliográficas, documentais 

e em campo, percebemos que o município ainda enfrenta grandes desafios para propiciar qualidade 

de vida a seus habitantes. As análises das condições de manutenção e de acessibilidade dos espaços 

estudados demonstram que é preciso implantar aspectos concernentes, principalmente, às 

acessibilidades física e comunicacional. Para uma cidade ser educadora, é preciso ampliar a vivência 

aos espaços da cidade, principalmente, os relacionados a cultura, educação e lazer, que ainda são 

negados à grande parte dos belford-roxenses. 

Palavras-chave: Acessibilidade; Cultura; Cidades Educadoras; Belford Roxo. 

 

Introdução  

Este artigo decorre do projeto de pesquisa “Acessibilidade e direito à cidade: 

caminhos para uma cidade educadora”1, em desenvolvimento no âmbito do IFRJ 

campus Belford Roxo, desde 2019. A pesquisa parte da premissa que toda cidade, 

como local de encontros e trocas socioculturais constantes, pode ser potencialmente 

uma cidade educadora.  

 
As cidades assumidas como cidades educadoras trabalham para transformar 
a utopia de uma cidade, educar e ser educada pelos cidadãos em realidade, 
através de novas formas de participação nas decisões coletivas, praticando 
e incentivando o exercício da construção dos consensos necessários para a 
vida de todos os habitantes ter mais dignidade e qualidade (MORIGI, 2014, 
p. 8). 

 

 
1 O referido projeto de pesquisa teve fomento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
(PROPPI) do IFRJ. Agradecemos o apoio recebido. 
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Zuin e Dias (2020), ao analisarem a ideia de Cidade Educadora e suas bases 

conceituais relacionando cidade e educação, ponderam, com base em Bernet (1997 

apud ZUIN; DIAS, 2020), que o conceito funciona como uma ideia-força.   

 
Por ser um termo genérico, gerado a partir da junção de duas palavras, torna-
se uma espécie de lema, um slogan, isto é, a Cidade Educadora possui “uma 
função de sensibilização na medida em que quer diretamente contribuir para 
a conscientização dos cidadãos sobre a dimensão educacional de sua cidade 
e a responsabilidade compartilhada que em relação a ela é imputável a eles”, 
ou seja, uma força sensibilizadora capaz de conscientizar para a 
responsabilidade social, a participação cidadã no espaço democrático da 
cidade (ZUIN; DIAS, 2020, p. 463). 
 

Seria utópico pensar em cidades da Baixada Fluminense, como Belford Roxo, 

com carências de infraestrutura urbana, baixas taxas de escolaridade de seus 

habitantes e altos índices de violência, como cidades em que é possível conviver nos 

espaços citadinos, participar da vida na e da cidade e construir junto com a sociedade 

a cidade desejada, aprendendo e ensinando com isso? Defendemos que também 

cabe à sociedade civil organizada, principalmente a ligada à educação pública, 

defender esse slogan e buscar sua implantação. 

Projetos que envolvem a ideia-força da cidade educadora já foram 

desenvolvidos em cidades da Baixada. É o caso do projeto Bairro Escola, em Nova 

Iguaçu. Vaz, Seldin e Avilez (2012) analisaram o projeto, que buscava, 

principalmente, propiciar melhorias na ambiência urbana e na qualidade de vida dos 

habitantes, articulando as esferas educacional, urbana e cultural. A proposta inferia 

“a necessidade de participação de diferentes atores e setores da administração 

municipal e da sociedade civil, formando redes nas quais o espaço urbano se torna 

peça fundamental em uma estratégia de forte viés social” (VAZ; SELDIN; AVILEZ, 

2012, p. 52).  

Ao analisar projetos de cidades educadoras ao longo do mundo, observamos 

as mais diversas cidades, pobres, ricas, grandes, pequenas, brasileiras, estrangeiras, 

conseguindo ou buscando alcançar premissas colocadas na Carta das Cidades 

Educadoras (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, 

[2019]).  

Entre as brasileiras, há cidades localizadas nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. As cidades não apresentam similaridades 

no que se refere aos contingentes populacionais, porém, no que concerne ao Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), estão enquadradas entre as 
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classificações alto e muito alto, o que nos faz ponderar sobre a relação entre 

educação e qualidade de vida (AIETA; ZUIN, 2012; ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

DAS CIDADES EDUCADORAS, [2019]; ATLAS BRASIL, 2013).  

Realidade bem distinta da encontrada no município de Belford Roxo, que tem 

o IDHM classificado como médio, com 0,684, ocupando a 2332º posição no ranking 

desse índice entre todas as cidades brasileiras (ATLAS BRASIL, 2013).  

Localizado na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, 

Belford Roxo faz fronteira com os municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de 

Caxias e São João de Meriti. É um município jovem, foi emancipado de Nova Iguaçu 

na década de 1990. Possui uma população estimada, para 2020, de 513.118 pessoas 

(IBGE, 2012). Conforme o mapa da pobreza e desigualdade (IBGE, 2003), apresenta 

60,06% de incidência de pobreza. Ainda é caracterizada como cidade dormitório, 

sofre com altos índices de violências, saneamento básico precário e enchentes 

frequentes (ALMEIDA, 2018). 

Ao compararmos a realidade das condições em que a população belford-

roxense é obrigada a conviver cotidianamente com os motivos apontados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para acometimentos de deficiências nas 

pessoas, esbarramos com uma cidade que “fabrica” pessoas com deficiência. A OMS 

estima que, em tempos de paz, nos países em desenvolvimento, o índice elevado de 

pessoas com deficiência se deve, em grande parte, aos acidentes de trânsito, à 

violência urbana, à falta de segurança no trabalho, à falta de assistência à mulher na 

gravidez, à desnutrição, à carência alimentar e, ainda, à falta de condições de higiene 

e a aspectos relacionados à miséria. 

Mesmo comparado às estimativas de pessoas com deficiência entre a 

população de países em desenvolvimento, os índices do Brasil são elevados: 23,9%, 

segundo Censo 2010 (IBGE, 2012). Os dados do Censo 2010 (IBGE, 2012) para o 

município de Belford Roxo apontam um percentual ainda maior do que o nacional: 

24,98% dos belford-roxenses são pessoas com deficiência. 

A não garantia aos direitos básicos e universais preconizados pela 

Constituição Brasileira de 1988 contribui para “produzir” pessoas com deficiência em 

nossa sociedade.  

Esses foram os motivos pelos quais elencamos Belford Roxo como objeto de 

pesquisa. Entendemos que a carência da cidade em termos de infraestrutura urbana, 

de espaços e equipamentos culturais frente ao seu elevado contingente populacional 
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urge por ações que busquem promover a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

É objetivo deste trabalho analisar as condições de acessibilidade de três 

espaços culturais em Belford Roxo e suas reverberações no pertencimento territorial, 

na qualidade de vida e nas trocas socioculturais nesses locais como meios para se 

alcançar uma cidade educadora.  

Para isso, realizamos pesquisas bibliográficas e documentais, seguidas de 

pesquisa de campo, que se deu em três fases. 

 Ao considerar o conceito de cidade educadora, buscamos projetar o município 

de Belford Roxo como um espaço onde possa haver oferta de cultura acessível a 

todos, de modo que a cultura seja vetor educacional a ampla gama da população, 

independentemente de suas características antropométricas, cognitivas, etárias, de 

gênero etc. Para isso, entendemos que os preceitos do direito à cidade (LEFEBVRE, 

2010), da acessibilidade integral (SASSAKI, 2003) e do desenho universal 

(CAMBIAGHI, 2017) são fundamentais para possibilitar que cidadãos realmente 

incluídos na dinâmica citadina possam vivenciar sua cidade, auxiliar a construí-la, 

assim como aprender e ensinar constantemente com esse processo de vivência de 

seus territórios, de suas culturas, de suas identidades. 

 

O direito à cidade e o ideal de cidade educadora: relações entre educação, 

cultura e vivência citadina 

Pensar em cidades educadoras pode ser utópico, principalmente para cidades 

periféricas e empobrecidas, como Belford Roxo. Sabemos que é um caminho longo e 

distante para se alcançar a efetivação dessa ideia-força na referida cidade. Porém, 

nossa defesa pela inter-relação entre os conceitos de cidade educadora 

(ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS, [2019]) e direito 

à cidade (LEFEBVRE, 2010) se dá pela importância da educação na e da cidade para 

apreensões e difusões culturais e identitárias. Para a efetivação desses direitos, é 

fundamental uma infraestrutura urbana adequada para que a diversidade de pessoas 

que compõem a cidade possa vivenciar os espaços citadinos com segurança, 

conforto e autonomia, incrementando as trocas socioculturais entre pessoas e 

pessoas e entre pessoas e espaços.  

É essencial, na busca por uma sociedade mais justa, desenvolver pesquisas 

que relacionem os aspectos do direito à cidade às questões de acessibilidade integral, 
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entendendo que possibilitar acesso e usufruto amplos e irrestritos aos espaços 

citadinos contribuem para o incremento da inclusão social, propiciando uma formação 

holística cidadã. “Nessa conjuntura, não se trata de tentar simplesmente analisar a 

cidade, mas de interpretar os discursos por ela produzidos, que marcam suas 

relações com seus habitantes” (AIETA; ZUIN, 2012, p. 216). 

Domingues e Albinati (2017, p. 112) lembram que “o espaço físico (espaço 

construído, modificado) é muitas vezes resultado de cerceamentos de direitos e de 

negação de possibilidades múltiplas de experimentação”, decorrentes das relações 

de poder embutidas no conjunto de práticas sociais que operam no espaço, sendo 

“essencial pensar como as análises da relação entre política e cultura precisam ser 

elaboradas” considerando essas disputas de forças. Para Lefebvre (2010), essa 

disputa política tem relação direta com o direito à cidade. 

Fato é que esse processo ainda é negado à maioria da população, sejam as 

das grandes cidades brasileiras, sejam as das menores e, principalmente, as de 

cidades periféricas e pobres. Vaz, Seldin e Avilez (2012) ponderam que, se 

comparadas com as áreas centrais privilegiadas, raras são as políticas públicas 

voltadas para a periferia. Afirmam que, quando existem, são pontuais e, muitas vezes, 

de caráter eleitoreiro, evidenciando a predominância de políticas parciais e setoriais, 

o que reforça a desigualdade em termos de desenvolvimento urbano.  

 
O direito em acessar o que é público e que se traduz no direito à cidade, deve 
ser defendido transitando-o e construindo-o cotidianamente, resolvendo as 
diferenças para habilitar a participação nesse transitar e nessa construção. 
São os lugares que nos pertencem e que nos requerem. No espaço de todos 
e todas é onde podemos nos envolver para compartilhar e desafiar a 
complexidade urbana que nos atravessa. Hoje mais que nunca, é o momento 
de concentrar nossos esforços para reconhecer-nos e comprometer-nos, 
desarmando fronteiras, apostando nas possibilidades de aprender juntos e 
ao longo da vida, para voltar a percorrer esse caminho que nos torna 
essencialmente humanos (BALPARDA, 2019, p. 36). 

 
Quando pensamos no direito à cidade para pessoas com deficiência, este se 

mostra ainda mais longe de ser efetivado por falta de direitos básicos, como a 

possibilidade de ir e vir e acessar os espaços citadinos com segurança, autonomia e 

conforto. Pensar numa cidade em que pessoas com deficiência, idosos, crianças, 

adultos e jovens convivam entre si é ampliar as possibilidades de interações e trocas 

socioculturais entre pessoas diversas, em que umas aprendam com as outras, 

mesmo que não necessariamente de modo linear ou a partir de diálogos (RIBEIRO; 

SILVA; SILVA; PINTO, 2020). Para Morigi (2014), dentre os desafios para o alcance 
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da cidade educadora está o de possibilitar uma gestão em que haja coesão social e 

manutenção de espaços públicos que proporcionem a convivência cidadã com a 

diversidade. 

Essas questões aparecem na análise que Del Pozo (2013) faz das Cartas das 

Cidades Educadoras frente às mudanças na sociedade nas últimas décadas. Entre 

as reformulações que a Carta passou e incorporou, desde sua primeira edição em 

1990 à sua revisão em 2004, aparece o reforço de 

 
melhorar e universalizar o acesso de todos, sobretudo daqueles que têm 
incapacidades funcionais ou quaisquer dependências, a todos os serviços, 
edifícios e equipamentos urbanos, necessidade principal num contexto de 
qualificar a convivência urbana. Também se insistiu num aspecto que, por si 
mesmo e pela evolução das populações, merece consideração: o diálogo e 
a cooperação intergeracional, com o fim de atingir a maior integração social 
possível entre as pessoas de todas as idades e o aproveitamento recíproco 
dos conhecimentos e experiências vitais (DEL POZO, 2013, p. 31). 

 
A apropriação da população, independentemente de suas habilidades ou 

limitações, por espaços citadinos de cultura reverberam em suas identidades 

territoriais, contribuindo para que se sintam pertencentes à cidade e, também por isso, 

queiram manter os locais vivos. A acessibilidade integral em espaços urbanos 

culturais pode ser um primeiro passo rumo a uma cidade educadora. 

 
A cidade educadora estaria assim a serviço dos cidadãos, oferecendo as 
suas potencialidades para que estejam em condições de, participando 
ativamente da vida urbana, e exercendo a cidadania no espaço urbano, 
ampliem a consciência sobre o direito a ter direito a uma cidade educadora. 
Esta, conforme os princípios da Carta, oferecer-lhes-ia a condição de uma 
formação integral e ao longo da vida, em condições de igualdade e justiça 
social, promovendo em consequência a coesão social e territorial, além do 
desenvolvimento global, não somente do cidadão, mas também da cidade 
que o acolhe enquanto cidade educadora (OLIVEIRA, 2011, p. 68). 

 

Métodos e técnicas 

Para atingir o objetivo pretendido, realizamos pesquisas bibliográficas e 

documentais, seguidas de pesquisas de campo. 

A pesquisa de campo iniciou com a busca por conhecer mais da cidade a partir 

da perspectiva de sua população, além de saber quanto de acesso a espaços 

culturais essas pessoas têm. Para isso, realizamos pesquisa qualitativa através de 

questionários aplicados online e presencialmente, que objetivavam saber quais 

espaços culturais os moradores da cidade conheciam e quais frequentavam. Com 

amostragem aleatória, obtivemos 85 respondentes. Foram realizadas também 
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variações desse questionário para produtores culturais que atuavam em Belford 

Roxo, buscando compreender a visão deles sobre oferta e investimento em atividades 

culturais no município. Desses, tivemos 20 respondentes.  

Com os resultados obtidos com os questionários e com auxílio do Google 

maps®, realizamos um mapeamento dos espaços culturais levantados para analisar 

espacialmente a distribuição desses locais no município e entender quais bairros são 

mais e menos assistidos culturalmente.  

Dentre os espaços mapeados, fizemos um recorte para aprofundar a pesquisa 

em alguns deles. Os espaços foram selecionados dando preferência a espaços 

gratuitos, sem ligações com religiões, institucionalizados, de administração municipal 

e com maior notoriedade. São eles: Casa da Cultura de Belford Roxo, Vila Olímpica 

e Praça de Heliópolis. 

Nesses locais, foram realizadas observações assistemáticas em situação real 

de uso, analisando as condições de acessibilidade com base nas diretrizes da NBR 

9050/2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), da 

acessibilidade integral (SASSAKI, 2003) e do desenho universal (CAMBIAGHI, 2017). 

Também realizamos entrevistas abertas semiestruturadas com gestores dos dois 

primeiros espaços culturais supracitados. 

Com o isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19, foi preciso 

reorganizar nossa metodologia. Tivemos que trocar a experenciação que 

promoveríamos das pessoas com deficiência nos locais pesquisados por 

questionários online com frequentadores com e sem deficiência dos espaços 

selecionados, para analisar as condições de acessibilidade dos mesmos na visão da 

população local. Desenvolvemos um questionário para cada espaço, de modo a 

investigar as particularidades de cada local. Realizamos também entrevista online 

síncrona semiestruturada com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência de Belford Roxo, a fim de coletar mais informações a respeito 

da vivência de pessoas com deficiência nos espaços estudados.  

Com a mudança da metodologia, percebemos limitações quanto aos 

resultados alcançados através dos questionários. Pedimos a colaboração do 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belford Roxo para a 

divulgação dos questionários entre seus membros, mas, ainda assim, tivemos poucas 

pessoas com deficiência entre os respondentes.  
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Obtivemos 32 pessoas respondendo sobre a Casa da Cultura, sendo apenas 

2 pessoas com deficiência. A quantidade de respondentes analisando a Vila Olímpica 

foi de 55, desses, 8 pessoas com deficiência. A análise da Praça de Heliópolis contou 

com 28 respondentes, desses apenas 1 declarou ter deficiência.  

 Considerando que Belford Roxo tem um quantitativo populacional com 

deficiência acima da média nacional, o baixo número de respondentes nos faz 

questionar sobre a participação dessas pessoas na cidade.  

 

Resultados e discussões 

Ponderamos ser fundamental que os espaços possibilitem seu usufruto por 

pessoas diversas, de modo que as diferenças entre elas sejam meios de trocas 

socioculturais e aprendizados, mesmo que não necessariamente numa perspectiva 

de diálogo. Para isso, é fundamental lançar mão da acessibilidade integral. Pensar a 

acessibilidade de modo amplo, não apenas com enfoque nas condições 

arquitetônicas, contribui para a melhoria da qualidade de vida de toda a população.  

A acessibilidade integral é possibilitada quando, de forma satisfatória e 

equitativa, são incorporadas à sociedade: acessibilidade física ou arquitetônica (visa 

eliminar barreiras físicas); acessibilidade comunicacional (busca eliminar barreiras 

nas comunicações interpessoal, escrita, oral e visual); acessibilidade metodológica 

(pretende acabar com as barreiras nos métodos e técnicas de estudo, de trabalho, de 

ação comunitária e de educação de modo amplo); acessibilidade instrumental (visa 

eliminar barreiras em instrumentos e utensílios de estudo, de trabalho, de atividades 

da vida diária, de cultura, de lazer e de esporte); acessibilidade programática (busca 

eliminar barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas, em regulamentos e em 

normas de uso geral. Barreiras não explícitas, mas que na prática impedem ou 

dificultam a plena participação das pessoas em vários setores da sociedade); 

acessibilidade atitudinal (visa uma sociedade sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações como resultado de programas e práticas de 

sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da convivência na 

diversidade humana) (SASSAKI, 2003). 

A implantação desses seis tipos de acessibilidade, buscando, ainda, 

considerar os princípios do desenho universal (CAMBIAGHI, 2017), em que produtos, 

processos e espaços permitam o uso por pessoas com e sem deficiência, proporciona 

benefícios a ampla gama populacional.  
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Defendemos que ambientes, produtos e processos que possibilitem o uso por 

pessoas com e sem deficiência fazem com que as primeiras tenham suas limitações 

físicas, sensoriais ou cognitivas diminuídas ou anuladas, mesmo sem deixar de 

existir, pela possibilidade de atuação com conforto, segurança e autonomia. 

Sabemos que o caminho para Belford Roxo se tornar uma cidade educadora 

ainda é longo. Propomos contribuir para o início dessa caminhada a partir dos 

espaços culturais, de modo a proporcionar qualidade de vida à população através da 

cultura, do lazer, da arte e da educação. Com as informações coletadas, confirmamos 

o potencial local para ser uma cidade educadora e pontuamos algumas intervenções 

necessárias para levar o município a esse estágio. 

Casa da Cultura de Belford Roxo: 

Localizada no Bairro Nova Piam, é de administração municipal. Constam entre 

suas atividades, de acordo com o Mapa de Cultura (2019), cursos e oficinas, dentre 

elas de desenho, teatro, pintura, canto e teoria musical, porém nenhuma dessas 

atividades foi citada pelo gestor do espaço, ao longo da entrevista realizada. Citou, 

porém, outras atividades e indicou os espaços onde eram realizadas, como: leitura, 

rodas de leitura e empréstimos de livros na biblioteca; aulas de dança, como zumba, 

no pátio; aulas de artesanato em uma sala destinada apenas para tais aulas; jogos 

de futebol em um campo de areia – que, embora esteja no espaço da Casa da Cultura, 

o funcionário frisou que não faz parte de sua gestão, pertencendo a outro espaço do 

município. 

A Casa da Cultura conta, ainda, com dois espaços de grande relevância para 

Belford Roxo que são a Biblioteca Jornalista Tim Lopes e o Cine Teatro Geraldo Casé. 

A biblioteca conta com estrutura precária e, aparentemente, um acervo com poucas 

obras. Em outro espaço, anexo à biblioteca, está uma sala de informática, que conta 

com 4 computadores com acesso à internet que, em outro momento, possibilitaram 

que fossem ministradas aulas de informática para a população, mas que, no momento 

de pesquisa, estavam sem funcionar.  

O Cine Teatro Geraldo Casé está com atividades suspensas desde o início de 

2019, em função de um temporal que destruiu seu telhado. Antes do desabamento, 

aconteciam no local sessões de cinema, peças de teatro, rodas de leitura, encontros 

poéticos e shows. Era o único espaço cultural no município que comportava 300 

pessoas sentadas no auditório, fazendo com que fosse reconhecido como um dos 

principais espaços de cultura e arte da cidade. Na entrevista, em dezembro de 2019, 
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o gestor entrevistado não soube precisar quando ocorreu o desabamento e relatou 

que não havia verba da prefeitura municipal para o reparo dos danos causados. 

Desde o ocorrido, o espaço foi apenas fechado e abandonado. Além disso, 

equipamentos de ar condicionado do teatro foram roubados do local pouco tempo 

antes de realizarmos a pesquisa no local. A imagem 1 ilustra a situação atual do Cine 

Teatro: não há mais energia elétrica no mesmo, parte do teto está sem forro e o mofo 

se prolifera abundantemente. 

Imagem 1 - Condições das instalações do Cine Teatro Geraldo Casé. 

 

Fonte: acervo dos autores (2019). 

 

O descaso com as culturas e as artes também são visíveis em outros 

problemas encontrados na Casa. Notamos diversos problemas quanto à 

acessibilidade do local. E, além de não estar em conformidade com a NBR9050 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015) em vários aspectos, 

há falta de organização e manutenção do espaço, gerando barreiras físicas. 

O banheiro destinado a pessoas com deficiência é compartilhado entre 

funcionários. Apesar da placa indicar que se destina a pessoas com deficiência física, 

o gestor nos informou que é usado por pessoas em geral. Além disso, não há 

sinalização indicativa ao banheiro, que fica atrás de uma “parede de proteção” entre 

pátio/corredor e banheiro. A falta de sinalização adequada, incluindo a falta de 

sinalização de piso podotátil, impede o uso do banheiro com autonomia pelas pessoas 

com deficiência, principalmente no caso de pessoas que o usam pela primeira vez; 

sempre precisarão perguntar a alguém onde fica o banheiro. E as pessoas com 
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deficiência visual terão que ser conduzidas ao mesmo em função da falta de 

sinalização.  

Dentro do banheiro, não há mecanismos na torneira da pia e na descarga para 

facilitar o acesso por quem tem baixa preensão manual. A NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 101) orienta: “os lavatórios devem 

ser equipados com torneiras acionadas por alavancas, com esforço máximo de 23 N, 

torneiras com sensores eletrônicos ou dispositivos equivalentes”. A mesma norma 

também recomenda a instalação de barras de apoio próximas ao lavatório. 

A barra de apoio existente junto ao vaso sanitário não abarca toda sua 

extensão. Conforme a NBR 9050, para que facilite o apoio do usuário, o ideal seria a 

instalação de:  

 
barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80m, posicionada 
horizontalmente, a 0,75m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de 
fixação) a uma distância de 0,40m entre o eixo da bacia e a face da barra e 
deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. 
Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 
0,70m, posicionada verticalmente, a 0,10m acima da barra horizontal e 
0,30m da borda frontal da bacia sanitária (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 91). 

 
Ao longo de todo o prédio, há vários pequenos desníveis relacionados à falta 

de manutenção do pavimento, que podem causar acidentes. Há alguns espaços 

externos acessíveis apenas por escadas. 

 Não há pisos podotáteis e nenhum outro mecanismo para facilitar a 

acessibilidade às pessoas com deficiência visual. No momento de nossa visita à 

Casa, estava havendo aula de zumba no pátio, fazendo com que a música estivesse 

muito alta. Nos colocando no lugar de uma pessoa com deficiência visual frente a 

essa situação, ela mal teria como achar alguém no local para pedir indicações de 

onde se informar no local.  

A sinalização, quando há, é improvisada, feita em folhas A4 impressas e toda 

apenas em português, não tendo informações em libras nem em braile. 

Dentre os principais problemas da Casa da Cultura estão, portanto, o Cine 

Teatro interditado, biblioteca quente e desorganizada, mobiliário precário, 

computadores sucateados, além das questões relacionadas à falta de acessibilidade 

colocadas anteriormente. Foi possível perceber que mesmo tendo alguns aspectos 

relacionados a questões arquitetônicas que facilitam a acessibilidade às pessoas com 

deficiência na Casa, não há, de fato, inclusão.  
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Conforme o gestor entrevistado, há uma separação nos cursos ofertados para 

pessoas com e sem deficiência. Há turmas específicas destinadas a pessoas com 

deficiência, como as aulas de violão, e em algumas oficinas os alunos têm aulas junto 

com pessoas sem deficiência. Essa separação vai ao encontro do resultado obtido 

com os questionários online, em que 44% das pessoas responderam que não 

costumam ver pessoas com deficiência frequentando a Casa. 

A Casa da Cultura é um dos espaços culturais mais conhecidos entre a 

população de Belford Roxo. Em contrapartida, a mobilidade em transporte público 

para o local não é fácil, só há duas linhas de ônibus para chegar ao mesmo. Dentre 

seus objetivos, buscavam levar aos belford-roxenses arte e cultura, principalmente, 

através de exposições, sessões de cinema, peças de teatro, rodas de leitura, 

encontros poéticos e shows. Porém, com o desmonte do Cine Teatro, a cidade perdeu 

seu principal palco para tais apresentações. Além disso, as exposições que 

acontecem na Casa não têm a mesma frequência que as de outras casas de cultura 

de municípios vizinhos, forçando as pessoas, com e sem deficiência, a sair de Belford 

Roxo em busca de cultura e arte.  

 

Praça de Heliópolis 

Localizada no bairro de Heliópolis, embora o espaço já existisse anteriormente, 

a última reforma feita na praça, no ano de 2018, sob a gestão da atual prefeitura, 

reafirmou o local como espaço cultural para a população belford-roxense. 

A Praça de Heliópolis conta com espaço para pingue-pongue, duas academias 

ao ar livre, sendo uma para CrossFit e outra destinada à terceira idade, um chafariz, 

nove quiosques com sobreiros, quadra poliesportiva e parquinho. No local, são 

realizados eventos relacionados a datas comemorativas, como, por exemplo, a 

inauguração da decoração de Natal e shows relacionados a festividades correlatas.  

Ao analisar as questões de acessibilidade do espaço, percebemos que a 

acessibilidade física foi a mais considerada no planejamento do local. A praça é toda 

plana e pavimentada com piso intertravado, o que facilita o deslocamento das 

pessoas com deficiência física e idosos, também pela facilidade de conservação do 

piso. Porém, as rampas existentes para transpor o desnível da rua à praça foram mal 

executadas, fazendo com que as mesmas sejam caracterizadas como barreiras 

físicas. Um respondente do questionário teve a mesma percepção, quando 

questionado sobre os pontos positivos e negativos da praça, ele relatou que “deveria 
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melhorar o acesso de cadeirantes para subir na calçada”, se referindo a necessidade 

de melhorias nas rampas de acesso. 

Para organização do espaço urbano, há áreas delimitadas para 

estacionamento, incluindo vagas reservadas para pessoas com deficiência. Porém, 

essas não possuem sinalização adequada nem o espaço necessário para pessoa em 

cadeira de rodas sair e entrar do/no carro, como demonstra a Imagem 2. De acordo 

com a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 

82), além da sinalização, as vagas para estacionamento de veículos devem “contar 

com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20m de largura, quando 

afastadas da faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode ser compartilhado 

por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao 

meio fio”. No caso dos carros estacionados como o à esquerda da foto, o desnível 

causado pela rampa faria, por exemplo, uma pessoa usuária de cadeira de rodas ficar 

sem as 4 rodas apoiadas no chão, o que poderia causar acidentes. No caso de carros 

estacionados como o que está à direita da foto, com espaço entre a rampa de acesso 

e o carro, o espaço disponível não é suficiente para uma cadeira de rodas não ficar 

presa no desnível formado pela rampa, além do que o formato da rampa obrigaria que 

a pessoa em cadeiras de rodas fosse de costas até a rua para ter acesso à parte de 

acesso à rampa. 

 
Imagem 2 - Vagas de estacionamento na praça de Heliópolis. 

 
 

Fonte: acervo dos autores (2019). 
 

Não há pisos podotáteis. A sinalização, quando há, é toda apenas em 

português, não tendo informações em libras nem em braile. A imagem 3 expõe uma 

vista da praça. 
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Imagem 3 - Praça de Heliópolis. 

  
 

Fonte: acervo dos autores (2019). 
 

  Há, ainda, questões que estão para além da acessibilidade, mas que 

interferem diretamente no usufruto dos espaços pela população, como é o caso do 

paisagismo da Praça de Heliópolis, que, além de ser escasso, é quase todo feito com 

palmeiras que não dão sombra. É preciso atentar para as características locais do 

clima. Belford Roxo é um município com alta incidência solar, o que reforça a 

necessidade de um paisagismo que propicie sombra nas áreas externas, para que 

essas sejam utilizadas em diferentes horários do dia. Caso o paisagismo fosse 

pensado de acordo com o clima do município, poderiam ser dadas condições, por 

exemplo, para crianças brincarem no parquinho durante o dia, idosos poderiam se 

reunir para jogar jogos de carta e de tabuleiro. Caso os mobiliários esportivos 

tivessem uma cobertura, poderiam ser utilizados por diferentes públicos ao longo do 

dia e da noite. Essa diversidade de usos contribuiria para o enriquecimento cultural e 

educacional da população em um de seus espaços culturais. 

 

Vila Olímpica de Belford Roxo 

      Localizada no Bairro Nova Piam, é gerida pelo município e atende moradores, 

atletas profissionais e amadores, que buscam um espaço para prática de atividades 

físicas e socialização. Conta com 2 campos, um de areia e outro de grama sintética, 
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pista de atletismo, sala polivalente e quadra poliesportiva, onde são desenvolvidas 

atividades como futebol, vôlei e basquete, todos com turmas femininas e masculinas. 

Há ainda um espaço de convivência com mesas destinadas a jogos de xadrez, dama 

e afins, além de uma área destinada à prática de lutas.  

Segundo um dos gestores entrevistados, circulam, por dia, mais de 1.000 

pessoas na Vila Olímpica, em diversos horários, abrangendo desde pessoas que vão 

treinar/ter aulas de algum esporte específico até as pessoas que vão caminhar/correr 

na pista de atletismo.  

Um dos gestores entrevistados relatou que há uma escola de educação 

especial ao lado da Vila e que estão pensando em fazer um projeto para as mães 

desses alunos poderem se ocupar no período em que os filhos estão realizando 

atividades na escola. Nas palavras dele, “os doidinhos precisam ser acompanhados, 

mas, às vezes, as mães ficam só esperando, então poderiam vir aqui fazer alguma 

atividade para melhorar a autoestima delas também”.  

Ainda que a proposta do projeto seja interessante e agregador de qualidade 

de vida a essas mulheres, rechaçamos a forma preconceituosa como o entrevistado 

se referiu aos alunos com deficiência, usando termos pejorativos para se referir a 

eles. Esse preconceito pode se refletir na não inclusão real das pessoas com 

deficiência. Também parece haver um entendimento da necessidade de separação 

das pessoas com deficiência nas aulas.  

E se tratando de acessibilidade física, a Vila Olímpica apresenta problemas 

relacionados à falta de acessibilidade e a questões organizacionais. No que tange ao 

primeiro, temos os exemplos das arquibancadas apenas acessíveis por escadas. Há 

locais em que a Vila parece ser acessível, como a rampa da entrada principal, porém, 

como ela está com uma inclinação fora dos padrões definidos pela NBR 9050, dificulta 

ou impede sua transposição por uma pessoa com deficiência física com autonomia. 

Acessibilidade sem autonomia, segurança e conforto não é acessibilidade. 

Essa falta de acessibilidade percebida pelos pesquisadores foi corroborada 

nos resultados do último questionário aplicado. De acordo com o mesmo, só 22,7% 

dos respondentes costumam ver pessoas com deficiência frequentando a Vila 

Olímpica. O fato de não ser um espaço totalmente acessível pode ser uma razão que 

as impede de frequentar esse local, mesmo tendo uma escola de educação especial 

nas proximidades da Vila. 
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Em relação aos problemas organizacionais, o banheiro feminino é um exemplo 

com alguns problemas fáceis de resolver, mas que, se não solucionados, podem 

gerar diversos constrangimentos e mesmo acidentes graves: espelho apoiado atrás 

da barra de apoio para quem utiliza o vaso sanitário, papel higiênico tendo a mesma 

barra como local (imagem 4), torneiras sem facilidades para quem tem baixa destreza 

manual, manivela da descarga em altura elevada. 

Destacamos o risco de acidentes que o espelho apoiado na barra de apoio 

poderia causar, se a pessoa batesse no espelho ao se transferir, por exemplo, da 

cadeira de rodas para o vaso sanitário. O espelho poderia quebrar e causar diversas 

lesões na pessoa e em outras que estiverem próximas, por isso deveria ser retirado 

e fixado em local apropriado, com as devidas curvaturas expostas na NBR 9050 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015), para facilitar o uso 

por pessoas com deficiência, sem impedir que as demais o utilizassem também.  

A partir da imagem 4, é possível visualizar o risco iminente que o espelho 

apoiado na barra de apoio pode causar.   

 

Imagem 4 - Banheiro feminino da Vila Olímpica de Belford Roxo com espelho atrás da barra de 
apoio. 

 
 

Fonte: acervo dos autores (2019). 
 

 

O espaço tem um impacto positivo no município. Conforme relatos do gestor, 

eles conseguem, inclusive, formar atletas para disputar competições 

semiprofissionais e profissionais, como é o caso das equipes de ginástica olímpica e 
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de futebol. Porém, é interessante notar, a partir da fala dos gestores, que há um 

entendimento do esporte e da cultura como aspectos separados. O que contraria o 

que é defendido neste trabalho e mesmo o discurso da própria Prefeitura Municipal 

de Belford Roxo que, em seu site (PREFEITURA DE BELFORD ROXO, 2019), diz 

que “o esporte tem a função de derrubar preconceitos”, ao citar como exemplo o caso 

de um aluno de ginástica rítmica. Ao considerar que vivemos numa cultura machista, 

a inserção de pessoas do gênero masculino em esportes ainda considerados 

femininos mostra que o esporte está em franca relação com a cultura buscando 

quebrar paradigmas. 

Ressaltamos ainda que por mais que os espaços pesquisados fossem 

integralmente acessíveis, os caminhos para chegar aos mesmos, tanto no que diz 

respeito ao transporte público como no que se refere a calçadas seguras e acessíveis, 

também precisam seguir as premissas da acessibilidade integral e do desenho 

universal. Infelizmente, a população belford-roxense ainda convive com transporte 

público de péssima qualidade, ruas esburacadas, ausência de calçadas em muitos 

dos logradouros da cidade, além de calçadas desniveladas e em péssimas condições 

de deambulação.  

Um dos gestores entrevistados na Vila Olímpica chegou a afirmar que 

transporte público não é problema, pois sai mais barato juntar um grupo de pessoas 

e dividir os custos com veículos particulares por aplicativos.  

 

Considerações Finais  

Nossas considerações finais iniciam por uma pergunta: a quem interessa 

manter uma cidade sem ampla oferta cultural, educacional, de arte e lazer à sua 

população? A quem interessa a falta de integração entre pessoas diferentes, de 

características antropométricas distintas, de gerações diversas? 

Defendemos a ampla convivência humana e cidadã nos mais diversos espaços 

citadinos, principalmente os relacionados a cultura, arte, educação e lazer, como meio 

para incrementar a educação holística, de maneira que a cidade contribua, 

constantemente, para a educação de seus habitantes. 

A partir de nossas pesquisas, foi possível perceber falta de entendimento 

amplo da gestão municipal quanto ao seu papel de fomentador dos direitos dos 

cidadãos. Ponderamos que é preciso que a gestão se conscientize que incrementar 

ofertas de cultura, arte, educação e lazer traz benefícios às pessoas e à cidade de 



As contribuições da acessibilidade e da cultura para projetar Belford Roxo como uma cidade 
educadora 

111 
 

modo geral que pode, inclusive, conseguir mais investimentos externos ao ser 

percebida como uma cidade que busca ser educadora.  

Está em desenvolvimento um relatório a ser entregue para a Prefeitura 

Municipal de Belford Roxo, a fim de auxiliá-la na melhoria da qualidade de vida da 

população a partir de mais ofertas culturais, educacionais e de lazer acessíveis a 

ampla gama de pessoas. Se a iniciativa de transformar a vida das pessoas não parte 

da administração municipal, que parta então de nós, sociedade civil organizada, a luta 

por uma cidade mais justa, inclusiva e educadora. É preciso, cada vez mais, 

aproximar as agendas das instituições de ensino público e das instâncias municipais, 

de modo que esse diálogo constante se reverta em melhorias urbanísticas, 

incremento cultural, artístico e de lazer e consequente qualidade de vida para a 

população local.   
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo entender o fenômeno de distribuição territorial das 
cidades brasileiras a partir dos processos históricos e econômicos que a fundamentaram, destacando 
no cenário contemporâneo as formas de exclusão urbana dos grupos étnicos vulneráveis, por meio do 
racismo ambiental. A metodologia utilizada foi a síntese da revisão bibliográfica de dois trabalhos de 
pesquisa, em que a cidade é o elemento norteador. Atrelado a isto, foi acrescentado o referencial 
teórico sobre o racismo ambiental. Os resultados mostraram que os recortes raça e classe são fatores 
seletivos para a ocupação espacial nas cidades, sob a égide da lógica capitalista e racista, que 
determina locais específicos para uma massa étnica da população negra, sendo estes, insalubres, com 
problemas ambientais e com pouca infraestrutura.   

Palavras-chave: Cidade; Direito; Racismo Ambiental; Exclusão Social. 

 

Introdução  

A cidade é comprovação material do longo processo de transformação da 

sociedade humana, sendo origem e fruto da mesma, ela serve de palco ao 

estabelecimento das relações entre cidadãos que fortalecem os laços sociais, 

culturais e econômicos em uma rede orgânica de indivíduos.  

Sendo a cidade em sua morfologia a projeção de uma sociedade sobre o 

espaço (LEFEBVRE, 2001), é possível, a partir de uma leitura atenta do tecido 

urbano, entender algumas de suas peculiaridades estruturais. A disparidade na 

disposição de infraestrutura dentro de uma mesma cidade é uma prova desse 

fenômeno reflexo entre sociedade e espaço, uma vez analisada a relação entre a 

disponibilização de recursos em áreas de periferia em comparação aos grandes 

centros, nota-se uma menor presença ou completa ausência de mecanismos de 

saneamento básico, rede elétrica, disponibilidade de transporte público e segurança 

ambiental (ALMEIDA; SALIB, 2017). 

Entender as raízes do processo que levaram a essa conformação desigual na 

cidade contemporânea a partir de recortes tradicionais de análise, como o social e o 

econômico, torna-se insuficiente dentro do contexto brasileiro. No Brasil, o recorte 

étnico se faz necessário partindo do entendimento que o espaço da cidade comporta 

em si a história de sua sociedade. Um país que teve sua base construída 
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fundamentalmente por meio do trabalho escravocrata de negros e indígenas, em um 

processo de desumanização, tende a propagar o mesmo tipo de abuso tomando 

novas formas conforme o passar do tempo. 

A partir da contextualização teórica sobre a problemática descrita acima, 

atrelando a mesma aos dados acerca da etnia da população que ocupa os espaços 

marginalizados na cidade do Rio de Janeiro, foi possível neste trabalho, exemplificar 

como tal fenômeno de esquecimento e invisibilidade ocorrem no espaço urbano. 

Neste processo, esses grupos são impedidos de garantir o mínimo de qualidade de 

vida em função de condições ambientais de periculosidade, ocasionada por um 

movimento de especulação do espaço urbano em prol do capital, associado a 

indiferença do poder público, que sistematicamente não garante seus direitos, os 

marginalizando em decorrência da cor de sua pele e do processo histórico que os 

estigmatiza. Assim se solidifica um contexto no qual indivíduos de pele preta são 

rechaçados sistematicamente do convívio social em uma esfera cultural, fruto do 

processo histórico, e em uma esfera física, ocupando os espaços de periferia à mercê 

de toda a sorte de catástrofe ambiental. Tal processo é intitulado Racismo ambiental 

(BULLARD, 2000 apud MACEDO JÚNIOR; CARVALHO, 2020) e será discutido e 

aprofundado neste artigo. 

 

A conformação da cidade 

A cidade é fruto do processo de evolução da humanidade refletindo em sua 

tridimensionalidade e organização, servindo de palco para a atividade humana. 

 
Antes mesmo que a cidade seja um lugar de residência fixa, começa como 
um ponto de encontro onde periodicamente as pessoas voltam: o ímã 
precede o recipiente, e essa faculdade de atrair os não residentes para o 
intercurso e o estímulo espiritual, não menos do que para o comércio, 
continua sendo um dos critérios essenciais da cidade, testemunho do seu 
dinamismo inerente, em oposição a forma de aldeia fixa e contida em si 
mesma, hostil ao forasteiro (MUMFORD, 1998, p. 16 apud REIS; 
VENÂNCIO, 2018, p. 694). 

Esse convite ao encontro constatado por Mumford (1998) dá a cidade um 

caráter identitário de interação, para que a cidade se conforme como tal é necessário 

que dentro do seu espaço ocorram trocas comerciais, culturais e espaciais. “A cidade, 

por oferecer a infraestrutura necessária para o estabelecimento e promoção do 

diálogo entre os indivíduos tornou-se na atualidade o habitat natural do homem” 

(MARQUES, 2010, p. 97 apud REIS; VENÂNCIO, 2018, p. 692). Assim a atividade 

econômica não fica excluída do processo de desenvolvimento da cidade, que a abriga 
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e é afetada por ela. Para seguir os ideais europeus, as cidades brasileiras passaram 

por um processo de modificação de sua paisagem natural. Foi a mecanização da 

produção agrícola ocorrida aqui nas décadas de 70 e 80 fenômenos muito semelhante 

ao ocorrido nos países europeus durante a Revolução Industrial. 

 
A cidade é o território suporte para a atividade industrial, por se constituir 
num espaço de concentração e por reunir as condições necessárias a esta 
forma de produção. Contudo, o desenvolvimento da urbanização não é 
apenas condição para o desenvolvimento industrial, mas também este 
mudou o caráter da cidade, ao lhe dar, de forma definitiva, um traço produtivo 
e transformá-la no “centro” de gestão e controle da economia capitalista 
subordinando até mesmo a produção agrícola que se dá no campo 
(SPOSITO, 1988, p. 10). 
 

Ou seja, a partir da industrialização e estabelecimento do capitalismo como 

sistema econômico vigente a função da cidade e sua organização ganha novas 

camadas, já sobrepostas as conformações históricas de cada região.  

 

A conformação da cidade brasileira 

 Do ponto de vista histórico, o processo de evolução das cidades brasileiras 

teve como importante desencadeador a industrialização ocorrida no século XX. O país 

foi se modernizando utilizando como base os processos desencadeados nos países 

industriais, onde o consumismo era acentuado (LEAL; FARIAS; ARAÚJO, 2008). No 

contexto socioeconômico em que o mundo se encontra atualmente, o consumo acaba 

sendo ponto central da atividade na cidade contemporânea. A cidade é analisada por 

Manuel Castells (1983) cumprindo o espaço de palco da vida cotidiana e como a 

esfera do consumo, acentuando o conflito entre as duas forças que ele identifica como 

sendo o Estado e os trabalhadores, condição fruto do processo de industrialização e 

do estabelecimento do capitalismo como paradigma.  

Essa conformação da lógica capitalista traz consigo, através da possibilidade 

do acúmulo extensivo de renda, um panorama de desigualdade no qual a maior parte 

da riqueza está na mão da menor parte da população. 

Como consequência deste fenômeno, a quantidade de pessoas vivendo nos 

espaços urbanos cresceu, porém, a infraestrutura para receber este processo não 

derivou de um planejamento, desencadeando problemas socioambientais que 

recaem principalmente nas áreas suburbanas e nas populações mais fragilizadas 

(MAGALHÃES; IZAGA, 2017). 
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Nos anos 1980 agrava-se a situação urbana brasileira fruto da migração 
campo-cidade e do crescimento demográfico. As cidades começam a ter 
prolongamentos urbanos, zonas periféricas, regra geral ocupadas por 
populações carentes que se veem obrigadas a abandonar a vida campesina 
em razão da mecanização da agricultura (FREITAS, 2016, p.44). 
 

A adequação digna dessas pessoas no espaço urbano se torna um desafio 

dentro da lógica capitalista de apropriação do solo, em que este se torna mercadoria. 

Este fenômeno “produtivista” de construção das cidades diverge com a urgência de 

existirem cidades ambientalmente harmoniosas para as pessoas. A favelização e 

ocupação em locais de risco, a produção de resíduos sólidos, lixo e despejos de 

líquidos em geral, a defasagem no sistema de mobilidade urbana, são exemplos que 

impactam o crescimento sustentável das cidades. A partir disto, a ocupação desses 

espaços por grupos minoritários se torna cada vez mais fragmentada e desigual, 

tornando necessária a interferência estatal para uma lógica de dominação do espaço 

mais democrática (CARLOS, 2004 apud ANDRADE; DOMENEGHINI; MORANDO; 

ROMANINI, 2013; PEREIMA NETO, 2014). 

 

Direito à cidade 

Estar fisicamente no espaço que comporta a cidade não é, em absoluto, 

garantia de participação na mesma (MUMFORD, 1998). No entanto, na cidade 

contemporânea o forasteiro não é aquele indivíduo de fora da terra onde se encontra, 

mas sim aquele indivíduo incapaz de adentrar nas camadas de relações da cidade 

em vista da sua incapacidade de consumir fazendo com que a cidade contemporânea 

se assemelhe mais a “aldeia fixa hostil ao forasteiro”. Sobre esse aspecto a 

interpretação de Araújo sobre a leitura de Lefebvre indica que: 

 
Para o filósofo, o ato de habitar é uma condição revolucionária porque é 
capaz de se opor dialeticamente ao movimento de homogeneização do 
capital, mas habitar não se resume apenas a ter uma moradia, afinal, trata-
se do direito à cidade no sentido político mais profundo possível. Sobre este 
direito, sabemos e realizamos muito pouco. Nossas lutas pontuais na cidade 
por transporte, creche, água e moradia, só para ficarmos nesses casos mais 
frequentes, não significam necessariamente o direito à cidade. Na realidade, 
podem conduzir justamente ao oposto, isto é, incitar a prevalência da forma 
mercadoria, através das relações pautadas no valor de troca sobre o uso 
(ARAÚJO, 2012, p. 136). 

 

A partir disto, os autores encontram o entendimento da cidade como lugar do 

consumo e que, ao se mercantilizar a infraestrutura da cidade o direito de acesso aos 

benefícios que ela garante se torna não mais um direito, mas um privilégio, 
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acentuando ainda mais a desigualdade em vista da capacidade de se consumir e 

deteriorando a paisagem urbana e sua infraestrutura em prol de uma preferência do 

Estado em favorecer a lógica do capital. 

 

A conformação da exclusão social 

A cidade como fruto do convívio social é uma projeção espacial do mesmo. A 

garantia do convívio neste espaço carece da qualidade do estabelecimento das 

relações sociais nessa sociedade, entretanto, na cidade contemporânea essas 

relações ficam à mercê da capacidade de consumo dos indivíduos (CASTELLS, 

1983). Concomitante ao estabelecimento deste contexto, o adensamento das 

grandes metrópoles se deu como consequência da mecanização da agricultura, fruto 

do processo de industrialização, e essa população “obrigada” a se mudar para o 

contexto urbano se vê incapaz de garantir o seu lugar no espaço por estar 

impossibilitado de consumir nessa cidade se vendo assim condicionada a habitar nas 

áreas menos urbanizadas da cidade, com menos infraestrutura e afastadas dos 

centros urbanos sem direito à cidade e sem participação no convívio social, 

marginalizadas e excluídas.  

 
A exclusão social evoca uma fratura nos laços entre o indivíduo e a 
sociedade, propiciando uma quebra na própria unidade social. Com efeito, a 
pobreza e a exclusão aparecem, não poucas vezes, associadas ao 
surgimento de “classes perigosas” ou “marginais”, que põe em causa a 
estabilidade e a normalidade sociais e que interessará a acantonar, do ponto 
de vista político, para melhor controlar. Desta forma, os processos de 
exclusão traduzem a acumulação das deficiências ou insucessos em várias 
esferas sociais, assumindo igualmente a forma de ruptura dos laços 
simbólicos (XIBERRAS, 1996 apud RODRIGUES; SAMAGAIO; FERREIRA; 
MENDES; JANUÁRIO, 1999, p. 66).  
 

Segundo Otero e Rodrigues (2018), este fenômeno segregacionista no espaço 

urbano atinge em grande parte os grupos minoritários, pois estes dependem de um 

acolhimento do Estado, pois não conseguem se proteger de maneira independente, 

como os grupos racializados que já carregam estigmas históricos. Essas minorias 

fazem parte de diferentes grupos, como negros, imigrantes, quilombolas, pessoas em 

situação de rua, indígenas, entre outros. 

 

Racismo ambiental 

Os debates sobre racismo ambiental ganham força no contexto estadunidense 

a partir da década de 80 abordando as injustiças ambientais que recaiam sobre 
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grupos étnicos fragilizados, o “racismo ambiental combina-se com políticas públicas 

e práticas industriais para fornecer benefícios aos brancos enquanto transfere os 

custos da indústria para pessoas de cor” (BULLARD, 2000, p. 98 apud MACEDO 

JÚNIOR, CARVALHO, 2020, p. 197, tradução dos autores).  

No cenário urbano brasileiro, este fenômeno ocorre não apenas relacionado 

às indústrias poluentes em locais periféricos, como também, na ocupação irregular 

de áreas de maior risco ambiental, como margens de rios e encostas, por esses 

grupos étnicos. No caso dos espaços protegidos ambientalmente, estes não entram 

na lógica mercantil de compra e venda do solo, servindo como alternativa de moradia 

para esses grupos que, ao serem abandonados pelo sistema, ocupam onde podem 

(HERCULANO, 2008; HOGAN; CUNHA; CARMO; OLIVEIRA, 2001 apud 

FRACALANZA; JACOB; EÇA, 2013). 

 
O crescimento populacional desordenado deságua em uma série de 
problemas socioambientais, a maioria deles se relaciona às condições de 
vida precária e subumana em que vive uma parcela da população das 
grandes cidades. É evidente que tal grupo de indivíduos, reconhecido por 
habitar nos lugares mais precários da cidade – localidades marginalizadas 
em que vivem as pessoas mais pobres e, que não veem concretizados os 
seus direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e saúde do meio 
ambiente -, geralmente possui uma identidade social, racial e cultural 
antagônica à da classe média e alta (ALMEIDA; SALIB, 2017, p. 623). 
 

Trazer equidade ambiental a essas populações está firmemente ligada às 

questões estruturais do racismo que sistematicamente discrimina essas minorias 

colocando-as em condições vulneráveis. Segundo Silvio Almeida (2019), o racismo é 

um processo histórico e por isso a sua reprodução não fica à mercê apenas dos 

sistemas políticos e econômicos, este fenômeno está conectado com a construção 

social da sociedade. Sobre isto, Edward Eric Telles (2003 apud RIBEIRO, 2020) 

aborda as diversas camadas que compõem a questão racial brasileira: 

 
A tese principal é que a segregação racial no Brasil não é auto evidente e 
requer uma mensuração sistemática. Além disso, as interpretações dos 
índices de segregação devem ser entendidas como um reflexo da história, 
não implicando pressupostos inerentes aos sistemas de segregação 
baseados na lei, como os dos Estados Unidos e da África do Sul, nem tão 
pouco abraçando a ideologia da democracia racial, que ofusca o 
entendimento real de como operam raça e classe no Brasil (TELLES, 2003, 
p. 163-164 apud RIBEIRO, 2020, p. 121). 
 

Portanto, o processo colonial de formação da sociedade brasileira baseado em 

um sistema escravocrata reflete atualmente nas desigualdades socioespaciais que 

delimitaram locais precários para os pobres negros, sob a égide da discriminação 
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racial que se estende às gerações dessas populações configurando uma 

discriminação intergeracional. Neste processo “os grupos raciais dominantes são 

beneficiados pelo acúmulo de riqueza entre as gerações que propiciam melhores 

oportunidades em sentido amplo” (RIBEIRO, 2020, p. 139), já as minorias ficam 

prejudicadas pelo contexto racial passado e presente, interferindo também na 

ocupação do território pelas mesmas, que dependem muitas vezes de suas condições 

materiais. 

As favelas, por exemplo, foram criadas a partir dos arrasamentos de cortiços 

no Rio de Janeiro em 1893, o cortiço Cabeça de Porco ao ser demolido foi ocupado 

algum tempo depois pelos soldados que voltavam de canudos, onde este local passou 

a se chamar “morro da favela”. A partir disto, vemos que a prática higienista de 

retirada compulsória dos pobres tem bases históricas, resultando na ocupação 

irregular e moradias precárias até os dias atuais (CHALHOUB, 1996 apud MACEDO 

JÚNIOR, CARVALHO, 2020).  

Para melhor exemplificarmos essa problemática, a tabela 1 demonstra a partir 

do censo do IBGE em 2010, o perfil étnico da população que ocupa a favela e o 

“asfalto1” na cidade do Rio de Janeiro: 

 
Tabela 1 - Distribuição (%) da população, por raça ou cor no total da cidade do Rio de Janeiro - 

Favela e Asfalto 

 

Fonte:  elaborada por Veiga (2014, p. 41) com base no Censo 2010/IBGE. 

 

Analisando a tabela 1, vemos que a distribuição étnica entre pessoas que 

residem na favela e no “asfalto” tem disparidades, sendo que 14,27% da população 

que vive na favela são brancos e 30,30% são pretos e pardos. 

  

 
1 Expressão popular da periferia para descrever o espaço para além do “morro” ou favela. Podendo 
ser compreendido como tecido urbano formal. 
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Imagem 1 - Mapa da cidade do Rio de Janeiro, por região da cidade e Área de Planejamento 

 

 

Fonte: Diário Oficial do MRJ (apud VEIGA, 2014, p. 37). 

 

Imagem 2 - Distribuição da População Negra na Cidade Do Rio de Janeiro em 2010 
 

 

Fonte: elaborado pelo geógrafo Frederico Nascimento (apud VEIGA, 2014, p.40) com base 
no Censo 2010/IBGE. 
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A partir das imagens 1 e 2, podemos comparar as localidades que moram as 

pessoas negras e pardas e as áreas ocupadas pelas mesmas. Vemos que as áreas 

litorâneas com grande relevância cultural e urbanística têm características 

homogêneas prevalecendo um “embranquecimento” de seus residentes, enquanto, 

os eixos mais afastados são heterogêneos, com algumas áreas compostas em 

grande parte por pardos e negros como o Complexo da Maré e Rocinha, sendo esta 

última umas das maiores favelas do Rio de Janeiro. 

 Os dados estatísticos usando o Rio como exemplo demonstram que existem 

indícios de uma relação entre o perfil étnico e as áreas de ocupação periféricas da 

cidade. Em uma análise objetiva pode-se supor uma correlação causal entre a 

ocupação do espaço, mercantilizado por conta do processo de solidificação do 

capitalismo e da distribuição de caráter colonial no país, que historicamente, utiliza-

se a cor da pele como critério discriminatório no contexto socioespacial. 

Infelizmente, o processo de favelização que ocorre no nosso país tem no 

racismo ambiental um importante fator de disposição do solo urbano e das tipologias 

habitacionais em que estes grupos ocupam, sendo estes, em grande parte os 

espaços onde a infraestrutura urbana é limitada, e saneamento básico, saúde, 

segurança e mobilidade são precários (BULLARD, 2004 apud JESUS, 2020). 

Portanto, fica nítido como o racismo privilegia os brancos e interfere diretamente na 

qualidade de vida da população negra nas cidades, como destacado por Tânia 

Pacheco (2008 apud ALMEIDA; SALIB, 2017):  

 
No caso das grandes cidades, para onde muitos desses refugiados 
ambientais são sumariamente deslocados, indígenas, ribeirinhos e outros 
tantos tendem a desaparecer, muitas vezes escondendo suas origens para 
poderem se candidatar ao emprego e serem aceitos, enfim. São os negros e 
– nas regiões Sudeste e Sul – também os nordestinos os que se mantém 
“visíveis”. Mas é uma visibilidade indesejável, eivada de preconceitos e, no 
geral, associada diretamente a um dos problemas centrais das grandes 
megalópoles: a violência urbana. São precisamente eles que ocupam, na 
maioria, as favelas, os arredores dos lixões, as periferias marginalizadas, os 
diferentes locais onde a miséria é a tônica, onde o tráfico impera, onde as 
milícias e a polícia dão vazão ao seu sadismo, disparando a esmo, 
humilhando e negando de todas as formas a cidadania (TÂNIA PACHECO, 
2008, p. 2 apud ALMEIDA; SALIB, 2017, p. 623-624). 
 

O Estado, quando omisso a essas situações, se torna um agente ocasionador 

de injustiça ambiental, pois é um direito humano que as pessoas em condições 

vulneráveis vivam em um ambiente ecologicamente estável, e quando isto não é 
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proporcionado, indiretamente ou diretamente este direito é negado. Infelizmente, 

ainda existe um distanciamento entre o que está na lei e o que de fato é concedido a 

essas pessoas. No contexto urbano as necessidades dos milhões de brasileiros que 

moram nas favelas são ignoradas e a cidade é construída de uma perspectiva elitista, 

deixando aos menos favorecidos as periferias e a repressão (ALMEIDA; SALIB, 2017; 

MACEDO JÚNIOR; CARVALHO, 2020).    

 

Considerações Finais  

A partir dos referenciais analisados, fica nítido que o processo histórico de 

formação da cidade em nível econômico, social e ambiental reverbera nas diferenças 

atuais entre grupos de diferentes classes e raças. Seu estabelecimento está 

fundamentalmente ligado a um dos mecanismos básicos para a existência do 

contexto urbano e, no entanto, na contemporaneidade esse funcionamento coloca em 

risco aquilo que dá a cidade seu maior atrativo o “o ímã", como defendido por Munford, 

impossibilitando o estabelecimento de novas relações ao sedimentar as discrepâncias 

existentes no contexto urbano. Em relação aos grupos étnicos, o tema do racismo 

ambiental demonstrou que existe uma relação dialética e histórica entre o 

colonialismo que fundou a cidade brasileira e as atuais ocupações espaciais desses 

grupos, sendo estas, as mais precárias, com riscos ambientais, subalternizadas e 

com menor infraestrutura.  

A cidade, como elemento espacial, permite que as relações humanas sejam 

produzidas. Ao longo da pesquisa vimos que a história ao privilegiar determinados 

grupos, os brancos, torna a vida da população negra árdua os colocando em espaços 

periféricos, onde estes são vistos como locais “naturais” de existência para essas 

pessoas pautando essa narrativa por meio dos mecanismos estruturais de dominação 

racista. Do ponto de vista socioambiental, é necessário que existam políticas públicas 

que auxiliem esses grupos para que eles possam habitar locais sem risco para si 

mesmos e para o meio ambiente. Como foi explicitado, ainda existe um abismo entre 

a lei e a prática, e o racismo ambiental é uma das faces do racismo estrutural que se 

materializa no espaço e coloca os grupos racializados em locais de esquecimento, 

enquanto as áreas bem estruturadas das cidades são “embranquecidas” e isto é visto 

como um processo involuntário. Entretanto, a criação da narrativa racista reproduzida 

e produzida por instituições e pelo Estado não foi um processo automático e sim uma 
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construção histórica e sistemática para que o direito à cidade seja negado e esta 

situação pareça uma circunstância meritocrática entre os brancos e os negros. 

Em última análise, compreendemos que o espaço da cidade enquanto esfera 

do convívio social fica ameaçado por conta da institucionalização do racismo 

sistêmico na sociedade brasileira, gerador e fruto de um processo de formação de 

sociedade pautado na racialidade e segregação a partir de uma lógica escravocrata. 

Somado a isso, a indisponibilidade de infraestrutura urbana capaz de mitigar os 

efeitos do racismo entranhado na sociedade brasileira e a falta de vontade por parte 

do poder público de incentivar o espraiamento da mesma no tecido urbano, serve 

apenas para solidificar a sobreposição de um grupo majoritariamente negro ocupando 

áreas com menor disponibilidade de infraestrutura, que também, em consequência se 

tornam áreas de risco ambiental. Ocasionando assim a repetição de um ciclo de 

segregação racial pautado no consumo que se retroalimenta ao obrigar camadas 

inteiras da população a se tornarem estrangeiros no próprio território, ignorados pelo 

estado, pela população geral e à mercê de desastres ambientais evitáveis com o 

direcionamento correto dos recursos públicos.  
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Resumo: Este texto se propõe a ampliar o ritmo do movimento 150 BPM, mostrando como a 

centralização da potência artística das favelas se dá não apenas nas letras, mas na construção do 

ritmo e no trabalho de linguagem que mostra as pulsões que atravessam as noites nos bailes funk. 

Pretendo mostrar como, mesmo depois de ser levado às margens para fora da comunidade – em 

especial as plataformas de streaming – o ritmo acelerou e continua se mostrando como estratégia para 

limitar o funk da favela apenas ao espaço da favela – ou seja, esse funk mais acelerado dos bailes, 

toca somente nos bailes – pois é dentro das favelas que a Necropolítica do Estado age – matando e 

não suprindo as necessidades básicas. Assim, essa resposta vem com os corpos que dançam e 

cantam um ritmo acelerado e explícito de tal modo que só se vê nos bailes de favela. 

Palavras-chave: Funk; Favela; Necropolítica; 150 BPM; Baile Funk. 

 

“Ritmo de Festa na Comunidade...”12 

 

Pensar o Funk Carioca a partir do recorte que compreende os anos de 2016 a 

2021 exige um olhar no passado e na própria história do ritmo para entender: como o 

funk carioca tem ficado mais explícito, com paredões que entoam versos carregados 

de desejos e pulsões sexuais; o ritmo, mais acelerado do que o que se ouvia há 

alguns anos atrás; e em vários casos, os carimbos, que dão conta de enunciar figuras 

locais como os DJ’s e os espaços territoriais, nomes de ruas, locais onde os bailes 

acontecem e afins.  

 
1 MC Du Red - Vamos Fuder na Penha. A faixa faz parte do podcast 009 do DJ Rennan da Penha, 
lançado no dia 15 de maio de 2021. Cf. https://youtu.be/8BZgF5jspEc 
2 No artigo, decidiu-se por não utilizar as referências de forma padronizada, pois para o funk carioca 
produzido nas favelas, usar a norma não faz sentido, pois a maior parte dessas informações por 
vezes é desconhecida. Até mesmo quando aparecem em plataforma de Streaming, o compositor 
segue desconhecido ou aparece um “compositor fantasia”. O funk carioca não trabalha com essa 
ideia de gênese e nem de autoria, mas, empiricamente, com uma lógica de oralidade, no melhor 
sentido de “estar na boca do povo”. Convidamos ainda os leitores, por meio dos links 
disponibilizados, para a audição das imagens sonoras produzidas. Uma escrita que fala de ritmo e de 
letras explícitas não deve ficar limitada a uma leitura solitária. Ela convida a audição, pois as músicas 
fazem parte da proposta de leitura do texto, que tem um diálogo intersemiótico com o som. 
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É preciso perceber que o funk carioca por vezes não se deixa “engaiolar” em 

caixas normativas (como as normas da ABNT). Sendo uma produção urbana e que 

se dispõe a ser oral, no melhor sentido de “estar na boca do povo” ela vai em 

desencontro aos processos habituais da indústria musical quando por vezes nunca 

se cabe quem compôs as letras das canções, nem quando elas aparecem em 

plataformas de Streaming. Em alguns casos aparecem até compositores fantasmas. 

Mesmo quando apareciam nos Vinis, no século passado, ou no início do século XXI 

em CD 's, a disparidade entre a alta produção e a baixa entrada na indústria musical 

sempre foi gritante. Enquanto milhares de canções ganhavam os ouvidos e os bailes 

da cidade, pouco desse volume foi absorvido e entrou de fato em uma mídia física. O 

funk é por excelência uma música do movimento, seja o movimento das ruas ou dos 

corpos, a potência dessas produções pode ser vista com mais clareza se 

experienciada nos bailes, ou pode ser conhecida e revisitada em vídeos no Youtube 

ou no Soundcloud. 

 Essas observações são intrigantes para pensar algumas coisas sobre o início 

do movimento Funk e nos faz constatar uma coisa muito interessante: que dentro da 

favela o ritmo e a linguagem são diferentes. Assim, o baile é uma experiência entre o 

som e os sentidos despertados pela atmosfera que o baile cria, de maneira física e 

metafísica.  

 O principal objetivo é pôr em debate o funk como uma expressão artística 

contemporânea que versa sobre o corpo, sobre sexo, sobre o território, pondo o corpo 

na cena de maneira natural, pulsante e animalesca e escancara a moralidade tratando 

o ato sexual como parte do cotidiano, o que de fato é. 

 

Do Marco 0 à Putaria Acelerada 

 O considerado “Marco 0” do Funk, o lançamento do LP do DJ Marlboro em 

1989 (ESSINGER, 2019), marca não o início do movimento Funk, mas a entrada do 

ritmo na cena da indústria musical. Muitos dizem (ALBUQUERQUE, 2019) que o DJ 

Marlboro previu que o Funk seria um verdadeiro sucesso, talvez em parte tenha razão, 

mas muito me leva a crer que houve naquele momento um interesse comercial de 

colocar nas prateleiras aquilo que era popular e que com certeza seria sucesso de 

vendas. 
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 Ao longo dos anos, o funk se mostrou sempre um ritmo popular, foi trilha sonora 

de novela pela primeira vez em 1990 com o Rap da Feira de Acari (MEMÓRIA 

GLOBO, c2021), como canção que representava o núcleo popular da trama. Ao longo 

dos anos 90 o funk era só sucesso, criou vários nomes na cena nacional, dos quais 

eu destaco: Tati Quebra Barraco, Mr. Catra, Claudinho e Buchecha, MC Bob Rum, 

MC Marcinho, entre outros. Na década seguinte, o que surge é o grande império 

Furacão 2000 que desponta como a grande produtora de Funk até os anos de 

2011/2012. A Furacão começou seu império no Funk com o Lançamento da coletânea 

Tornado Muito Nervoso, lançado em CD em 2001 (RIBEIRO, 2001), e a partir de então 

foram vários CD’s e DVD’s de sucesso, bailes organizados em diversas casas de 

Show na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana e era o alvo certo de 

vários MC’s que almejavam o sucesso.  

 Mas ao longo dos anos, o funk carioca foi tomando um rumo diferente, 

seguindo um caminho formado pelo “circuito comercial”, que envolvia grandes 

gravadoras e divulgação na TV, nas rádios e em outros, que eu denomino como o 

“circuito favela” que sempre resistiu a essa tentativa de se tornar Pop (gênero musical) 

produzindo suas versões para os bailes funk e se consolidando por uma rede paralela 

de distribuição e comercialização dessas canções: nos anos 2000 pela pirataria das 

mídias físicas, tema do documentário francês Indústria da Falsificação exibido no 

GNT – Brasil – em 2005 (INDÚSTRIA..., 2005); e após o enfraquecimento mundial da 

comercialização de mídias físicas, a forma de divulgação se deu a partir da 

disponibilização dessas canções em plataformas como Youtube e Soundcloud, ainda 

nos anos 2000. 

 Há um fator decisivo para esse “circuito favela” que muda a relação de 

produção e consumo e que é crucial para o funk: a ocupação de algumas favelas da 

cidade pelo Exército e implementação do projeto das UPPs como unidades de 

segurança que chegam com a promessa de reestruturar a organização coletiva social 

das favelas, mas são apenas mais uma estrutura de guerra, na mais pura definição 

de Mbembe: 

Uma máquina de guerra combina uma pluralidade de funções. Tem as 
características de uma organização política e de uma empresa comercial. 
Opera mediante capturas e depredações e pode até mesmo cunhar seu 
próprio dinheiro (MBEMBE, 2018, p. 55). 
 

As UPP’s passam então a ser uma máquina do Estado para o controle desses 

corpos, como meio de garantir uma “mínima segurança” a esses moradores, sendo 
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um instrumento moralizador, já que ele impede a realização dos Bailes Funk, como 

na Rocinha (ALMEIDA, 2014b), e mesmo quando retornam, ativistas locais 

informavam que o baile era impedido até quando toda documentação era apresentada 

(ALMEIDA, 2014a). Além disso, as UPPs não deixaram nas comunidades nenhum 

legado significativo como escolas, áreas de lazer, espaços culturais e tão pouco 

reestabeleceram a ordem, pensada pelo Estado, que nunca existiu nesses locais, já 

que muitos deles foram e ainda são negligenciados. 

 Durante o período em que as UPPs estavam em expansão na cidade, desde a 

sua primeira unidade em 2008 (OBSERVATÓRIO LEGISLATIVO DA INTERVENÇÃO 

FEDERAL NA SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO, [2018?]) a meados de 

2013, quando ela começa a cair, em 2014 tem apenas duas novas unidades, segue 

os anos seguintes sem nenhuma nova unidade implementada e encerra em 2018 

(SOARES, 2018), durante a intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, muita 

coisa no cenário da indústria musical acontece:  

1 - A Furacão 2000 tem uma queda como o grande império do Funk. Muito se 

deve ao comércio pirata de seus DVDs, que se tornaram moda entre 2008 e 

2012, a baixa venda dos lançamentos subsequentes, devido à baixa 

popularidade das mídias físicas com o avanço da internet e a crise econômica 

que diminuiu o público de seus bailes semanais, que passaram a ter menos 

público, que já não se aceitava mais pagar valores altos só para entrar e os 

patrocinadores que começaram a sair desses espaços. A consequência disso 

foi o fechamento dessas grandes casas de show que a Furacão fazia de palco 

semanalmente na cidade do Rio como o Kabana Katonho e a BigField Show 

em Campo Grande – ZO, Olimpo na Vila da Penha – ZN, Miranda na Lagoa – 

ZS, e na região metropolitana espaços como a I9 Music em São Gonçalo e a 

Via Show em São João de Meriti também fecharam (CUNHA, 2016)     .      

2 – A tentativa da indústria em produzir ícones para um funk mais “pop”, mais 

“pasteurizado”, grande maioria oriundos da Furacão 2000 como Anitta, Nego 

do Borel e Naldo; Ludmilla, descoberta pela Warner Music na internet; e Lexa 

que já é produzida totalmente dentro desse circuito. 

3 – A diminuição significativa do consumo de CDs e consequentemente das 

fábricas de produção desse tipo de material, o que força a indústria a se 

reinventar. 
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4 – A entrada, em 2014 (ALECRIM, 2014), do Spotify no Brasil e o streaming 

se tornando a nova estratégia de divulgação e consumo de música no Brasil. 

 

Dentro desses acontecimentos políticos o funk conseguiu meios de sobreviver. 

Com bailes que aconteciam em menor proporção e contando com uma rede de 

distribuição formada pelo Youtube e pelo soundcloud, esse circuito favela encontrou 

uma maneira de resistir. Aliado a essas plataformas, MC’s e DJ’s (ainda distantes de 

serem a figura central dos palcos) ocupavam outros espaços na cidade: boates e 

clubes esportivos que promoviam PagoFunks (eventos semanais, com preços de 

entrada em geral mais baratos que as casas de Show, quando não eram gratuitos, 

com shows de grupos de pagode e DJ’s que tocavam funk nos intervalos do show e 

ao fim da apresentação). Esses PagoFunks tocavam o funk que fazia sucesso na 

internet e por vezes traziam alguns desses MC’s para se apresentarem.  

Se durante as noites dos finais de semana os PagoFunks agitavam a cidade, 

durante o horário comercial dos dias úteis a movimentação política era intensa. Com 

a derrocada do projeto das UPP’s, principalmente no complexo da Maré, que nunca 

teve as oito unidades prometidas implantadas (TARDÁGUILA, 2016) e a saída 

gradual do exército a partir de abril de 2015 (BIANCHI, 2015), os bailes voltaram a 

acontecer por lá. Mas quando a UPP sai de uma comunidade, o cenário político, social 

e econômico daquela localidade e da cidade é outro (FRANCO, 2014). A 

movimentação da cidade é outra, os trânsitos dos corpos se dão de maneira diferente 

e com uma ocupação truculenta, polêmica e que trouxe mais medo do que segurança 

naquelas comunidades o ritmo da vida já não era mais o mesmo. 

Durante todo esse tempo o Funk foi amplamente difundido pela indústria 

musical. Como disse anteriormente, virou tema de novela, produziu ícones e a essas 

alturas, em 2015, já era sucesso nacional. Por outro lado, o “circuito favela” tinha 

sempre uma estratégia de se distanciar e nos anos 2000, por volta da metade da 

década é possível perceber que duas estratégias são dominantes:  o uso dos 

carimbos, que nada mais são do que trechos gravados que falam o nome de alguma 

comunidade, algum baile ou do DJ por trás da produção; e a linguagem que começa 

a ficar explícita, com uma conotação sexual mais forte que acaba caindo no gosto dos 

frequentadores dos bailes. Nesse meio tempo, a indústria viu o sucesso dessas 
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canções e começou o processo de “pasteurização”3 no funk. A Furacão 2000 fez 

muito disso, seu DVD Tsunami 2 (FURACÃO..., 2018) de 2007, pelo menos 6 

músicas4 da tracklist passaram por essa adaptação na letra para estar no DVD. O 

curioso é que a faixa bônus Menor de favela, que tinha um videoclipe, do Menor do 

Chapa, como não era gravada ao vivo em um dos Shows de Gravação de DVD que 

a Furacão promovia, não passou por essa pasteurização. 

Com a debandada da Furacão 2000 do mercado e a diminuição dos bailes e 

meios – fora da internet – para que essas músicas mais explícitas circulassem, os 

MC’s se viam conduzidos a fazer as regravações para ter suas músicas tocadas nas 

rádios. Nessa época, entre 2011 e 2015, nomes como do Dennis DJ cresceram muito 

nessa cena do Funk mais pop e “clean”. Mas outros tiveram notório destaque nesse 

processo de levar os grandes sucessos do “circuito favela” para as rádios: DJ Tubarão 

na Fm O Dia (DJ..., c2017); DJ Marlboro, que ainda estava nas rádios com o BigMix 

pela extinta Beat98 (dial que hoje é ocupado pela Rádio Globo); e é claro o Dennis 

DJ, que foi da Furacão 2000, passou pela Beat98, MixFm e Fm ODia. A essa altura, 

o funk já não era mais aquele “tamborzão” do final dos anos 90, mas ainda era, e com 

muito mais força, o som que “Quando toca, ninguém fica parado”5. Ele tocava em 130 

BPM (batidas por minuto) e a maioria dos MC’s e DJ’s produziam os funks almejando 

conquistar público para tocar em grandes rádios e cantar e tocar em grandes palcos 

pela cidade e quem sabe, no melhor dos sonhos, pelo país. 

Mas esse ritmo não dava mais conta da realidade das favelas que foram 

invadidas por operações brutais, ocupadas por máquinas de guerra que geraram mais 

medo que segurança e que carecem até hoje de políticas públicas eficazes para fazer 

com que seus moradores se sintam cidadãos de verdade. É então que o DJ Polyvox, 

nome artístico de Diogo Lima Costa, residente do Baile da Nova Holanda, ousa 

acelerar o ritmo desse funk que estava sendo produzido no fim de 2015 e então nasce 

o movimento 150 BPM (MARÉ..., 2018)     . 

E é de um território que muito sofreu com essas ocupações que essa estratégia 

de autodefesa vem, já que essa violência não tem como objetivo matar, mas criar um 

 
3 Apesar de não gostar muito do termo, por me remeter a processos da indústria de laticínios, ainda 
não encontrei um termo melhor para definir esse processo, já que segundo o dicionário Michaelis, em 
sua versão on-line, uma das definições de pasteurização é “Adaptação bem simplificada de certa obra, 
para torná-la mais acessível ao gosto popular” (PASTEURIZAÇÃO, c2021).       
4 Em ordem da tracklist: 8 – Agora eu to’ solteira; 9 – Ator de filme de amor; 12 – Bota a camisa na 
boca; 15 – A firma é forte; 17 – Cheio de ódio; 21 – Vou mandar.   
5 Referência a música “Som de Preto” da dupla Amilcka e Chocolate. Cf. https://youtu.be/Z4aai7Bj2NY        
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jogo onde é preciso que esses indivíduos sintam as dores e a repressão, mas 

entendam que precisam estar vivos para serem parte dessa engrenagem social e 

tenham em vista que escapar dessa dominação os leva a morte:  

Assim, o dispositivo permite supor que sua sobrevivência depende de sua 
força (muscular e física, mas também “mental”): ele deve se manter vivo, se 
não quiser sofrer ainda mais e morrer. Concomitantemente, essa tecnologia 
de tortura tem como finalidade única aniquilá-lo, mas de tal modo que, quanto 
mais ele se defende, mais ele sofrerá (DORLIN, 2020, p. 15). 
 

Penso assim que acelerar o ritmo é a primeira dessas estratégias para tentar 

escapar, não apenas da tortura de viver sob o medo e não ter as oportunidades de 

escape dessa rotina que o baile proporciona, mas de alcançar um status determinado 

para que a tecnologia de tortura não o aniquile, afinal, na era das redes, qualquer 

ataque faz grande sucesso e gera comentários nas redes sociais.  

 Mas, se o 150 BPM nasce, na Nova Holanda, pelas mãos do DJ Polyvox, ele 

se populariza em outro lugar da cidade, mais precisamente do outro lado da Avenida 

Brasil, no Complexo da Penha, na Rua Aimoré, no Baile da gaiola, pelas mãos do DJ 

Rennan da Penha. 

 

“Vamos pra Gaiola, que ‘tá tudo bom...”6 

 

 O Baile da Gaiola, que nasce de um PagoFunk em um Bar, conhecido na 

comunidade como Bar da Gaiola, tem como seu residente o jovem Rennan dos 

Santos da Silva, conhecido como DJ Rennan da Penha, teve seu auge em 2018, 

levando 25 mil pessoas à Penha, em um evento de 16h, no aniversário do DJ 

(BAILE..., 2018). Mais do que um Baile, a gaiola foi um discurso difundido na cidade 

do Rio de Janeiro pelas músicas que levavam o nome do baile nas letras: Tu tá na 

Gaiola, Vamos pra Gaiola, Desce com o copão na Mão, Hoje eu vou Parar na Gaiola 

e Eu vou pro Baile da Gaiola. 

 Em 2019 o baile fez, em 26 de janeiro, e foi então o último evento situado na 

Rua Aimoré, onde o baile acontecia semanalmente. Depois disso, o baile para de 

acontecer por conta de operações policiais que impedem a montagem das barracas 

(SILVA, 2019) e ao retornar para a programação de carnaval, no mesmo ano, tem 

uma outra interrupção, por uma invasão do blindado da PM, na manhã de 10 de 

 
6 MC Kevin O Chris – Vamos Pra Gaiola. Cf. https://youtu.be/BzavRj4pnK0. Destaco que a música 
também apareceu no Setmixado 001 do DJ Rennan da Penha, lançado em 11 de julho de 2018. 
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março, durante um show do grupo Poesia Acústica (SCHERER, 2019), que encerrava 

a programação de carnaval. 

 Essa invasão é muito significativa, essa interrupção diz muito sobre o que o 

Estado e as políticas públicas esperam desses corpos:  

Ter o baile interrompido por tiros deflagrados pelo blindado da Polícia Militar      
- o caveirão - é experimentar com o corpo o atravessamento da política de 
morte do Estado, que estampa os jornais e que está nos noticiários 
diariamente: agredindo, invadindo e matando os corpos negros e favelados. 
Interromper um baile como o da Gaiola é limar as possibilidades de discurso, 
de entretenimento e de potência artística desses corpos (A CHAVE..., 2021). 
 

Eu mesmo já havia refletido sobre isso em um artigo para o projeto Enraizando 

o Antirracismo nas Favelas: Desconstruindo Narrativas Sociais sobre Racismo no Rio 

de Janeiro do site RioOnWatch!. Mas aqui vou além, observo que esse agenciamento 

do Estado que conduz por meio da violência o sujeito a uma rotina e a uma limitação 

discursiva vai de encontro ao pensamento do filósofo Franz Fanon: 

Sim, do negro se exige que ele seja um bom negro; posto isso, o resto vem 
por si só. Fazê-lo falar petit-nègre é acorrentá-lo à sua imagem, enrolá-lo, 
aprisioná-lo, vítima eterna de uma essência, de uma aparência pela qual ele 
não é responsável. E, obviamente, assim como o judeu que gasta dinheiro 
sem fazer contas é suspeito, o negro que cita Montesquieu deve ser vigiado. 
(FANON, 2020, p. 49). 
 

Talvez a frase “[...] o negro que cita Montesquieu deve ser vigiado.” seja para 

mim a mais significativa nesse trecho, porque é a síntese do que aconteceu com 

Rennan da Penha com sua prisão. Alguém que tentou subverter uma ordem natural 

e levar um discurso libertador, sexual, “ritmado” (como ele mesmo cita), para fora da 

favela, para fora dos espaços do baile, e que faz mais, faz do baile a maior potência 

desse discurso, precisa ser vigiado. E foi. Quando Rennan é preso o baile acaba, não 

porque perde força discursiva imediatamente, mas porque um medo de estar ligado 

àquele discurso toma conta. Até porque, no mesmo ano, DJ’s ligados ao Baile da 

Nova Holanda foram chamados para depor (DJS..., 2019)     , nomes como o DJ 

Pollyvox e a DJ Iasmin Turbininha foram convocados a depor, sem uma justificativa, 

apenas para prestar esclarecimentos, dois meses após a prisão de Rennan. 

O baile da Gaiola pode até ter sido silenciado, mas o Funk seguiu, sem se 

esquecer dele, afinal vários dos DJ pediam sua liberdade, ativistas e a própria OAB 

(JUSDECISUM, 2019). O 150 BPM já tinha virado febre nas festas, estava nas 

plataformas de Streaming, bombando na internet e virou até nome de bebida 

(PODEROSA, 2019), mas parece que não era mais o ritmo dos bailes.  

http://bit.ly/33KDbbS
http://bit.ly/2zjcLkP
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Vale ressaltar que 2019 é o primeiro ano do Governo Witzel, que após eleito, 

afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo: A polícia vai mirar na cabecinha e… fogo 

(PENNAFORT, 2018), o que mostrava que sua política de governo seria, e foi, 

marcada pela violência do Estado e por um combate ao tráfico de drogas que foi mais 

genocida do que eficaz.  

 E no meio de todo esse processo, parece que o Funk encontrou um novo 

instrumento para ir em desencontro a essa política de morte de Witzel e como forma 

de rejeição dessa “pasteurização” proposta pela indústria, um meio de demarcar 

território, de estabelecer uma identificação coletiva a partir de sentidos individuais e 

coletivos: O 170 BPM. Ele chega mais explícito, abusando de um ritmo mais acelerado 

que tomou conta dos paredões da cidade, muito mais sexual, sensual, erótico e 

sempre em contato direto com seu território, abusando de estratégias narrativas que 

descrevem o local, como os carimbos que falam o nome dos bailes e dos DJs. E a 

responsável por colocar esse ritmo “na pista” foi a DJ Iasmin Turbininha, que em 27 

de junho de 2019 lança seu Setmixado 003. O ritmo que já tomava conta dos bailes 

há algum tempo, só ainda não tinha sido usado para fazer novas produções e nesse 

sentido Iasmin ousou. Resolveu apostar e deu certo. Uma certeza tínhamos, os 

paredões dos bailes agora “ritmavam”7 em 170 BPM. 

 É então que o funk mostra talvez o seu maior potencial artístico, o de subverter 

a ordem natural da moral e escancarar o desejo de modo animalesco e pulsante, 

mostrando como o Baile pode ser o espaço de liberação desse corpo e de união entre 

espírito – consciência do ser que aqui é ele e não mera peça do sistema que o 

aprisiona – e da animalidade – seus maiores desejos e pulsões que mostram a 

vitalidade desses corpos – para um encontro que faz do baile funk uma experiência, 

e vai de encontro ao pensamento de Bataille: 

Por maior que seja a degradação do homem, é verdade que ele nunca é 
simplesmente, como o animal, uma coisa. Uma dignidade o habita, uma 
nobreza fundamental, e mais propriamente uma verdade sagrada que o 
afirmam irredutível à servidão (mesmo quando, por abuso, a servidão é 
praticada). Um homem nunca pode ser tido somente como um meio; se o for, 
mesmo por algum tempo, ele conserva, em algum grau, a importância 
soberana de um fim; resta nele, inalienável, algo que não permite que o 
matemos e, menos ainda, que o comamos sem horror (BATAILLE, 1987, p. 
98). 
 

 
7 Faço referência ao verbo ritmar, presente em vários podcasts e setmixados de Funk, como os de 
Iasmin, disponíveis em seu canal no Youtube ou no Soundcloud.  
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Afinal, se tem a consciência do ato sexual e de tudo que é cantado no funk. 

Quem frequenta o baile sabe do teor erótico, sexual e as vezes problemático das 

letras, a precisão dos atos cantados e como isso remete a um comportamento em 

total desacordo com as “regras” e leis de moralidade impostas, principalmente pelas 

correntes neopentecostais que abrem novas igrejas nessas comunidades todos os 

dias. 

 

“Eu só quero é ser feliz... E poder me orgulhar”8 

  

O que acontece é que quando um desses paredões de som se ergue, começa 

uma disputa que se dá em vários campos: sonoros, espaciais, ideológicos e 

discursivos. O baile passa então a subverter o externo e o interno e conscientemente 

vai até de manhã versando, “ritmando” sobre sexo e por vezes fazendo, como muitas 

músicas descrevem: “Dentro do carro, hoje vai ter putaria”9 / “Hoje que o barraco 

balança, hoje nós vamos transar”10/ “Hoje eu quero uma coça de Piroca, Vai Luan, 

Fode, Fode”11. Ouso dizer que nenhuma outra arte escancara a moralidade com tanta 

animalidade, com tanta voracidade e de modo tão amplamente difundido.  

 E talvez seja essa cultura da moralidade conservadora, que faz o sexo, o 

prazer, o desejo e o corpo parecerem coisas erradas, que seja a grande força que 

tenta barrar, enclausurar e aprisionar a identidade desses indivíduos que estão em 

desacordo com essa ordem natural. Deixar de seguir as normas da sociedade, tentar 

fazer arte e fazer dessa arte um grito, lúcido e consciente de sua potência, contra 

essa moral silenciadora que isola esses sujeitos, que os segrega socialmente e 

territorialmente seja a matéria que o funk tem para versar. A grande genialidade por 

trás é o que o funk faz com isso: 

 - Da dança ele faz um refúgio contra a opressão e a violência. Os corpos se 

movem contra o medo. 

 
8 Cidinho e Doca – Rap da Felicidade. Cf. https://youtu.be/7pD8k2zaLqk. 
9 MC Kevin o Chris – Dentro do Carro Hoje Vai Ter Putaria. Cf. 
https://www.youtube.com/watch?v=K7wA-XHwVbQ. Curioso observar que, tempos depois, em 2018 a 
música foi lançada em plataformas de Streaming como parte do “Medley da Gaiola”, produzido por 
DENNIS. Em 2020 a música foi lançada ao vivo, como faixa do projeto audiovisual Evoluiu (Ao Vivo). 
10 R10 O Pinta – Modo Bird Box. Cf. https://www.youtube.com/watch?v=Q7nxorLZTDs  
11 MC Moana – Vai Luan (Pode me chamar de Rainha dos Faixa Preta). C.f.  
https://www.youtube.com/watch?v=mXSzrnDANHs  



Dentro da favela o ritmo é outro 

138 
 

 - Da moral, se faz sexo em verso, se faz sexo com o verso, ao som do verso, 

se versa sobre o sexo e se transa versando. Só quem goza versa sobre o gozo. 

 - Do aprisionamento no território se faz pela linguagem, um mecanismo de 

pertencimento ao lugar. O lugar os une, cria identificação e faz com que todos esses 

sujeitos se sintam parte de uma comunidade, daquela favela. 

 - Da falta se cria espaço. Se não há cultura, ergue-se um paredão todo fim de 

semana, para um ritual tão sagrado quanto os impostos: O baile funk. 

 - Do aprisionamento na rotina se faz ritmo, que acelera. O corpo que se prende, 

se libera no baile, se conecta com o espaço e se realiza com a experiência.   

 E do pouco, se faz muito. A espera sempre de dias melhores, onde esses 

indivíduos sejam vistos, notados, não por estamparem as capas de jornais 

manchados de sangue, com faixas pretas pelo luto de suas mortes, tão pouco as 

lágrimas pela perda dos seus, mas reconhecidos pelo seu talento, pela transformação 

que sua arte, como qualquer outra, fez. Esperam ser artistas, ter uma vida digna, e 

fazer com que as pessoas entendam que dentro da favela o ritmo é outro, mas pode 

ser o mesmo. Mas talvez nunca seja... Fica apenas a espera do reconhecimento, de 

que o funk não é uma arte menor. É arte. É corpo. É pulsão. É transgressão. Mas, 

acima de tudo, é bom. Afinal, ninguém fica parado! 
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Minicurrículo 

 

Artur Vinicius Amaro, também conhecido pelo seu heterônimo in Drag Vanúbia 

Close, esta que tem sua narrativa/história construída e como um corpo que se 

comunica e que é atravessado pelas ruas do complexo da Penha, e tem como projeto 

de pesquisa o Funk Carioca, mais especificamente em seu recorte contemporâneo, 

escrevendo e pesquisando sobre o 150BPM e o 170BPM. Sempre com o intuito de 

mostrar os processos artísticos e intelectuais na construção das letras e dos arranjos 

das canções. No mestrado, onde é bolsista CAPES, pretende, junto do olhar de 

Vanúbia, pensar como a aceleração do Beat se dá também a partir de uma pulsão 

presente nas artes do contemporâneo: a morte. Sua escrita pretende mostrar uma 

“tríplice” da produção contemporânea do funk: o ritmo em constante aceleração, as 

letras explícitas e a demarcação territorial. Isso produz uma potência artística que 

versa sobre o corpo e que mostra como os aprisionamentos cotidianos viram arte.
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Resumo: A disputa de forças existentes nos tratos cultural, urbano e turístico em feiras de artesanato 

de distintas cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é o mote da discussão empreendida 

neste trabalho. A partir de pesquisas bibliográficas e de campo, objetivamos entender em que medida 

o artesanato e seus espaços de venda contribuem para a ocupação do espaço urbano dessas cidades, 

de modo que as pessoas percebam as feiras de artesanato enquanto seus territórios pela identificação 

com seus aspectos socioculturais nas mesmas. É nítida a diferença de investimentos e consequentes 

melhorias urbanísticas entre feiras da capital e as que acontecem na Baixada Fluminense. 

Palavras-chave: Feiras de artesanato; Trocas de aspectos socioculturais; Cultura; Turismo. 

 

Introdução  

Este trabalho é decorrente do projeto de pesquisa “Espaços comerciais de 

artesanato: as dinâmicas cultural e turística na territorialização dos espaços 

citadinos”, desenvolvido de 2017 a 2018, no âmbito do Grupo de Pesquisa Território, 

Cultura e Identidade, ligado ao IFRJ campus Belford Roxo.  

Neste trabalho, fazemos o recorte em torno da ocupação do espaço urbano 

pelas feiras de artesanato. Objetivamos entender, a partir da disputa de forças 

existentes nos tratos cultural, urbano e turístico, em que medida o artesanato e seus 

espaços de venda contribuem para a ocupação do espaço urbano de distintas cidades 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de modo que as pessoas percebam as 

feiras de artesanato enquanto seus territórios pela identificação com seus aspectos 

socioculturais nas mesmas. 

Nesses locais, agrupam-se bens tangíveis e intangíveis, uma vez que, com 

base em García Canclini (1983), entendemos artesanato como forma de expressão e 

comunicação dos aspectos socioculturais da população de uma localidade que, a 

partir de matérias-primas, mão de obra e significantes socioculturais locais, os 

materializa em distintos artefatos, tanto objetos utilitários como decorativos.  

Se as peças artesanais têm um poder de comunicação, os espaços destinados 

à sua venda precisam acompanhar essa possibilidade. Nesse sentido, as feiras de 
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artesanato podem comunicar aspectos socioculturais de uma localidade, tanto em 

função das peças artesanais como pelas trocas sociais e culturais realizadas nesses 

locais. Trocas essas intermediadas pelos gestos, percepções, texturas, cheiros, 

gostos, sabores, sons e sensações entre pessoas e produtos, pessoas e pessoas e 

pessoas e ambientes. 

É preciso entender, conforme García Canclini (1983), a cultura como processo, 

não cabendo analisar o produto isoladamente. O contexto no qual ele está inserido, 

em termos de produção, circulação e recepção, a dinâmica que ele assume enquanto 

processo é o que conta. “A análise de uma cultura não pode concentrar-se nos objetos 

ou nos bens culturais; deve ocupar-se do processo de produção e circulação social 

dos objetos e dos significados que receptores diferentes lhe atribuem” (GARCÍA 

CANCLINI, 1983, p. 33). 

É necessário analisar todos os significados transmitidos àqueles que interagem 

com o artesanato, não apenas o artefato em si (a significação que o artesão almeja 

passar, a partir de símbolos e signos, quando cria suas peças, o que deseja transmitir 

às pessoas que interagem com ela), mas também o espaço comercial, a estrutura 

urbana que permite ao consumidor chegar a esse espaço e as trocas realizadas nele 

entre as pessoas. Pois, pensando nesse espaço enquanto um sistema de valores, de 

qualidades, de infraestrutura, esse sistema só estará completo se permitir a 

convivência da população turística com a população local, possibilitando trocas 

sociais e culturais construídas e mantidas cotidianamente por essa última, e não 

apenas inventadas, nos termos de Hobsbawm (1984), e impostas pelo apelo turístico.  

Defendemos, portanto, a importância de estimular a potência das feiras de 

artesanato no trato urbano, cultural e turístico, visto a diversidade de pessoas, 

atividades, trocas, signos e significados socioculturais envolvidos nas mesmas, 

contribuindo para serem consideradas territórios pela população local.  

Ainda que os dados aqui apresentados sejam de antes da pandemia do 

COVID-19, que acarretou modificações aos espaços citadinos e às feiras de 

artesanato que apresentamos neste artigo, entendemos que este continua relevante. 

As feiras de artesanato, por se realizarem, em sua maioria, em espaços abertos, 

possibilitando circulação de ar natural, se mostram alternativas de lazer, cultura e 

turismo seguras para população local e turistas, se tomadas as devidas precauções 

quanto ao combate do COVID-19. 
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Identificar e analisar a dinâmica da venda do artesanato continua sendo um 

instrumento político para entender as relações de poder que se instalam nesses 

espaços, possibilitando compreender como forças internas e externas se articulam, 

interferindo nas práticas cotidianas no território, por conseguinte, na identidade da 

população. 

Para desenvolver a pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

pesquisa de campo. Em campo, iniciamos mapeando as feiras de artesanato 

existentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e selecionamos algumas para 

aprofundar a pesquisa, sendo elas: Feira do Rio Antigo, na capital, Feira da 25 de 

agosto, em Duque de Caxias, e FeirArt Bel, em Belford Roxo. Nelas, foram realizadas 

observações assistemáticas e entrevistas semiestruturadas com artesãos e 

frequentadores das mesmas.  

Foi possível perceber que a população fluminense se apropria tanto das feiras 

de artesanato que ocorrem na capital como nas demais cidades de sua região 

metropolitana. O público varia de acordo com a localização das mesmas. 

É inegável a diferença urbanística dada às feiras de artesanato situadas na 

cidade do Rio de Janeiro e as dos municípios da Baixada Fluminense, como Duque 

de Caxias e Belford Roxo que compuseram esta pesquisa.  

 

Disputa de forças em torno das feiras de artesanato  

As feiras de artesanato podem ser entendidas tanto como espaços turísticos 

quanto como espaços de cultura e lazer.  

O espaço turístico precisa permitir diversas trocas entre população local e 

turistas. Vargas (2001) afirma que a atividade de troca possui um caráter social 

implícito, já que depende do encontro. Fazemos essa alusão da troca às trocas de 

informações, de impressões, de culturas. Um aspecto importante da experiência 

turística é a interface entre visitantes e moradores, permitindo que os visitantes se 

sintam acolhidos pela cidade em função, também, do acolhimento por seus 

habitantes. E, para que haja essa relação, a cidade deve propiciar o uso dos espaços 

à sua população.  

Florissi e Valiati (2009) discutem a importância da manutenção dos bens 

culturais na cidade à medida que traduzem o modo de vida de um povo, agregando 

manifestações de identidade, valores e crenças da sociedade. A validade de um bem 

cultural traz benefícios no âmbito econômico e é incomensuravelmente favorável ao 
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bem-estar da sociedade. Assim, os bens culturais, juntamente com seus produtos e 

aspectos socioculturais vigentes, propiciam o usufruto dos espaços e de seu entorno 

pela população como um todo, reafirmando, a partir do lugar de convívio, valor e 

identidade às pessoas. 

No nosso entendimento, a população local tenderá a desfrutar e preservar os 

espaços em que acontecem as feiras de artesanato se perceber nesses locais 

aspectos que convergem com suas necessidades, que lhes permita usufruir do lazer 

da mesma forma que é apresentado a turistas. Para tal, é necessária uma disputa 

constante entre verticalidades e horizontalidades, nos termos de Santos (2009), para 

que a população local não seja segregada de sua própria cidade e de suas 

expressões socioculturais. 

As verticalidades se manifestam majoritariamente por relações distantes do 

ponto de vista físico e de interesses entre os locais de decisão e efetivação das ações, 

atingindo o espaço globalizado de relações. As horizontalidades se caracterizam 

pelas relações locais ou entre locais, pelos interesses dos usos praticados, gerando 

uma coesão entre lugares contíguos (SANTOS, 2009). 

A partir de Santos (2009), discutimos que, em muitos casos, há esforço pelo 

poder público em captar investimentos, capital externo e atrair turistas à cidade, 

acarretando ações de cima para baixo que modificam as características do 

artesanato, de edificações ou mesmo do espaço urbano e dos modos de vida na 

cidade, segregando a população local e privilegiando o turismo. Para Harvey (2005a, 

2005b), a conjuntura econômica atual estimula que as cidades “concorram” entre si 

em relação às que mais conseguem captar investimentos externos e atrair visitantes 

em função das commodities geradas pelas particularidades que cada cidade 

consegue promover.  

A cultura, em suas mais diversas manifestações, é, atualmente, uma das mais 

poderosas commodities capazes de atrair investimentos e público externo às cidades. 

Porém, não foge à regra das contradições inerentes ao mercado capitalista e suas 

buscas por vantagens financeiras em relação às particularidades que cada local 

oferece. 

Lugar e espaço são constructos fundamentais no estudo turístico, assumindo 

que tratar de lugar é versar sobre identidade (MCCABE; STOKOE, 2004). Silva (2000) 

defende que a identidade tem que ser ativamente produzida, visto que ela não é uma 

criatura do mundo natural ou transcendental, mas do mundo cultural e social. São os 
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seres humanos que as fabricam, no contexto das relações sociais e culturais e a 

dimensão física interfere na articulação social. 

Encarar as feiras de artesanato como bens culturais propicia o usufruto dos 

espaços, dos objetos e de seu entorno pela população como um todo, reafirmando, a 

partir do lugar de convívio, valor e identidade às pessoas. 

A esse espaço vivenciado pelos cidadãos a partir de seus aspectos 

socioculturais, que faz com que se sintam convidados à experiência e à fruição do e 

no mesmo, Santos (2009) e Haesbaert (2007) atribuem o conceito de território. 

Haesbaert (2007) relaciona o conceito de território ao de identidade. Esses conceitos 

se conformam pela experiência, que é necessariamente social.  

Ao considerar que, conforme Rocha e Eckert (1998), a cidade, por excelência, 

é local de encontro, resultado da ação recíproca de indivíduos e grupos no plano das 

trocas sociais, é por meio do estudo das formas de sociabilidade que se pode refletir 

sobre a complexidade social das estruturas espaço-temporais sob as quais se 

ajustam os fenômenos da alteridade e da experiência humana no mundo 

contemporâneo. Os processos de territorialização/desterritorialização de identidades 

sociais atuais, sejam através do entendimento da continuidade/descontinuidade 

sistêmica de valores acionados, de redes/espaços sociais em que se inserem os 

sujeitos segundo suas trajetórias, posições e papéis, suas adesões e suas 

dissidências no contexto citadino, podem contribuir para o entendimento em relação 

às trocas sociais, as maneiras e os motivos como se organizam os laços coletivos e 

os contextos sociais onde são vividos e negociados. 

Ribeiro (2016, 2013), ao registrar as experiências da população local em 

espaços comerciais de artesanato do Recife-PE, identificou a importância das 

referências culturais em circulação nesses espaços para a construção das 

identidades local, regional e nacional, propiciando que o público mais amplo possa 

perceber tais espaços de forma mais abrangente, reconhecendo seus papéis na 

história e na memória de um povo. 

No que concerne à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a capital 

fluminense se destaca frente ao turismo que se desenvolve tanto a partir da produção 

artesanal diversa, como, por exemplo, a comercializada aos domingos na Feira Hippie 

de Ipanema, na Praça General Osório, e em outras feirartes espalhadas pela cidade 

em dias diversos e itinerantes (FRADE, 1994); como pelo artesanato de carnaval, em 

que podemos citar o trabalho feito pela Associação de Mulheres Empreendedoras do 
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Brasil (2017), localizada na Cidade do Samba, na zona portuária, que comercializa 

suas peças no “Espaço Cultural Carnaval e Cidadania – setor 4 do Sambódromo, com 

o apoio da [Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro,] RIOTUR, Secretaria 

de Turismo do Município e [Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de 

Janeiro,] LIESA, [e] recebe diariamente uma média de 150 turistas (nacionais e 

internacionais)” (AMEBRAS, 2017).  

A Feira do Rio Antigo, que na época da pesquisa, acontecia no primeiro sábado 

de cada mês, na Lapa, se estendendo por toda a rua do Lavradio, já fazia parte do 

circuito turístico do Rio de Janeiro. Conforme seus organizadores, era uma 

oportunidade de conhecer o artesanato feito na cidade e em sua região metropolitana, 

além de uma experiência mais completa no bairro boêmio: 

A rua centenária, que abriga casarões históricos, bares, antiquários e casas 
de shows, oferece uma programação descontraída para quem quer conhecer 
a história da cidade e se divertir sem gastar nada. (...) 
Enquanto se diverte com o passeio, você pode aproveitar um dos bares e 
restaurantes da região para tomar uma caipirinha e admirar as belezas 
arquitetônicas da Rua do Lavradio. Para dar um clima mais descontraído ao 
passeio, os expositores promovem apresentações musicais, além de 
exposições de fotografias e shows de dança (RIOTUR, 2020).  
 

No âmbito da Baixada Fluminense, Guilhermino (2015), ao desenvolver estudo 

sobre a potencialidade turística dos municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias, constatou junto à Secretaria de Turismo de Nilópolis que a população daquela 

cidade desenvolve muitas peças artesanais e que desenvolver o potencial turístico 

“seria ótimo para o comércio e artesanato local, ajudaria a cidade a se desenvolver 

como um todo, principalmente para os moradores que vivem e desfrutam da cidade” 

(GUILHERMINO, 2015, p. 55). Na mesma pesquisa, a responsável pela referida 

Secretaria também apontou o Mercado Popular, que agrega artesãos, como um dos 

espaços a serem valorizados na cidade.  

O Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro (2017), desenvolvido pela 

Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, aponta como destaque de cultura 

em Nilópolis: o Mercado Popular e a Feira de Artes e Produtos Artesanais de Nilópolis 

(Feapan), conhecida como tradicional mercado de rua que acontece todos os 

domingos no centro da cidade, oferecendo artesanato e comidas regionais em suas 

barraquinhas.  

Em Duque de Caxias, o mesmo Mapa informa que a Feira de Arte e Artesãos 

funciona desde 2009 e reúne mais de 60 expositores de artesanato.  
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 O turismo pode se apropriar da vivência da população local existente nos 

espaços comerciais de artesanato e, dependendo da forma como for manejado, pode 

ser positivo ou negativo para essa população. É preciso tentar equilibrar as relações 

de forças (SANTOS, 2009) existentes nesses locais, de modo que a população local 

possa se sentir incluída nos mesmos. Aliar turismo a melhorias urbanísticas para a 

população local é benéfico tanto para moradores da cidade como para turistas. Foi 

possível perceber que quando as melhorias urbanísticas são voltadas para a 

população local, ganham todos. A cultura precisa ser preservada não para o turista, 

mas para contribuir para que as pessoas se reconheçam nas suas práticas, nos seus 

mundos. A cidade precisa ser de e para todas as pessoas. Se ela for boa para a 

população local, por consequência, os turistas terão boas experiências no local. O 

contrário nem sempre é verdadeiro. 

 

Métodos e técnicas 

Para atingir os objetivos pretendidos, realizamos pesquisas bibliográficas, 

seguida de pesquisa de campo em situação real de uso.  

Inicialmente, no período de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, foram 

realizadas observações assistemáticas em diversas feiras da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro para entender a dinâmica desses espaços comerciais de artesanato 

em distintas cidades. Entre as quais destacam-se: Feira do Rio Antigo, Feira Hippie 

de Ipanema, Feira da Glória, todas no Rio de Janeiro; Feira da 25 de agosto, em 

Duque de Caxias; FeirArt Bel, em Belford Roxo; Feira do Horto e Feira no Campo de 

São Bento, em Niterói.  

Elaboramos um questionário online com perguntas fechadas e abertas, 

objetivando mapear as feiras de artesanato existentes na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, entender os motivos das pessoas frequentarem ou não feiras de 

artesanato e quais se destacam na região. Foram desenvolvidos dois modelos, um 

para ser respondido por pessoas que frequentam feiras de artesanato e outro, pelas 

que não frequentam; a primeira pergunta direcionava à sessão seguinte, de acordo 

com essa resposta. Foi respondido por 52 pessoas no período de duas semanas do 

mês de março de 2018.  

A partir dos resultados obtidos, selecionamos três feiras de artesanato da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro para realizar a pesquisa de campo: Feira do 

Rio Antigo, no Rio de Janeiro, Feira da 25 de agosto, em Duque de Caxias, e FeirArt 
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Bel, em Belford Roxo. A seleção das três se deu a partir do número de visitações, 

mas que abrangesse realidades distintas, tanto no que diz respeito à localização, 

como ao público e aos produtos oferecidos à venda.  

Nesses locais, foram realizadas observações assistemáticas e entrevistas 

semiestruturadas com artesãos, comerciantes e frequentadores das feiras 

supracitadas. As pesquisas de campo se deram: em março de 2018 na Feira da 25 

de agosto; em abril de 2018, na Feira do Rio Antigo; e em maio, FeirArt Bel. 

A Feira do Rio Antigo acontecia mensalmente, todo primeiro sábado do mês, 

na rua do Lavradio, na Lapa, região central da cidade do Rio de Janeiro. Foi criada 

em 1996. Contava com cerca de 300 barracas expondo artesanato e antiguidades. O 

artesanato encontrado na feira era bem variado: bijuterias, roupas, artigos em couro, 

peças de diversas expressões religiosas, peças em prata, esculturas, gravuras, entre 

outros. Conforme seus organizadores (RIOTUR, 2020), “conta com um público cativo 

de 15 mil visitantes a cada edição, ajudando a fomentar o cenário econômico da 

região e revitaliza o (...) centro histórico do Rio de Janeiro”.  

Em 2020, em função da pandemia de COVID-19, após um período sem 

acontecer, passou a funcionar todos os sábados com menos barracas do que havia 

antes da interrupção.  

A Feira da 25 de Agosto acontecia todos os domingos, no bairro 25 de agosto, 

no município de Duque de Caxias. “Começa na Avenida Duque de Caxias, na esquina 

com a Rua Cardoso Bessa, e continua pela Avenida Presidente Vargas até a altura 

da Rua Paulo Lins. Depois prossegue pela Rua Prefeito José Carlos Lacerda (...), até 

o seu final” (PORTAL DE TURISMO DE DUQUE DE CAXIAS, 2018). É conhecida por 

suas barracas de culinária nordestina, tendo um forró que acontece no fim da tarde 

como ponto alto da feira. Muitas barracas comercializavam vestuário, acessórios, 

produtos importados, produtos agrícolas e alimentos. O artesanato encontrado na 

feira era, principalmente, utilitário, como tapetes, panos de prato, mas também era 

possível encontrar brinquedos feitos de madeira e de latas de alumínio. No entorno 

da feira, margeando a linha do trem, acontecia também uma extensão da mesma, 

com venda de plantas, animais (como peixes e aves), instrumentos para construção 

(desde pincéis de pintor, lâminas para serras, a parafusos), alimentos industrializados 

com preço abaixo do mercado, entre outros. Ao todo, possuía cerca de mil barracas. 

A FeirArt Bel possuía cerca de 10 barracas localizadas no calçadão de Belford 

Roxo. As artesãs eram as próprias vendedoras e, majoritariamente, mulheres, com 
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mais de 40 anos e pouca escolaridade, sendo o resultado obtido com a feira sua fonte 

de renda principal. As peças comercializadas eram de artesanato utilitários, como 

panos de prato, puxas-saco, bolsas, entre outros.  

As entrevistas semiestruturadas realizadas nas feiras supracitadas tiveram 

caráter qualitativo, contando com cerca de 17 questões, objetivando entender a 

relação dos artesãos com o artesanato, com seus espaços de venda, com o público 

desses locais e a cultura via artesanato, além das perguntas de ordem pessoal, como 

idade, escolaridade e local de residência. Na Feira do Rio Antigo, foram entrevistadas 

10 pessoas. Na Feira da 25 de Agosto, entrevistamos 3 pessoas, em função do 

número menor de artesãos na mesma. Na FeirArt Bel foram entrevistadas 10 

pessoas.  

As entrevistas foram gravadas com auxílio de um gravador de voz, após 

expressa autorização do respondente. As respostas foram, posteriormente, 

transcritas e analisadas qualitativamente.   

 

Resultados e discussões 

A partir dos dados obtidos com o questionário online, foi possível perceber que 

a feira de artesanato que mais se destaca na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

é a Feira do Rio Antigo. Dos respondentes, 86,4% afirmaram conhecer ou já ter ouvido 

falar dessa feira. Assim como ela também se destaca entre os frequentadores de 

feiras de artesanato, visto que 59,1% dos respondentes afirmaram frequentá-la, 

conforme demonstra o gráfico 1. Os resultados obtidos a partir desse gráfico referem-

se aos respondentes que sinalizaram, no início da resposta do questionário, que 

frequentavam feiras de artesanato. Era possível marcar quantas opções desejassem, 

motivo pelo qual a soma da porcentagem no gráfico é maior que 100%. Os que 

responderam negativamente à questão eram encaminhados para outra pergunta.  
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Gráfico 1 - Frequentadores das feiras de artesanato na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: formulário google elaborado pelas autoras (2018). 

 

Esses dados corroboram com a visão dos artesãos que expõem na feira do Rio 

Antigo, que afirmam que a feira se tornou uma espécie de vitrina e cartão de visitas 

do artesanato fluminense. Junior (informação verbal)1, artesão que faz peças com 

viés religioso ligado ao catolicismo e às religiões de matriz africana, afirma que expõe 

na Feira há cerca de 15 anos, que não deixa de expor lá, ainda que perceba que 

vende mais em outras feiras, como, por exemplo, na Feira da Glória, que acontece 

aos domingos, junto com a feira de frutas e verduras. Porém, não deixa de expor na 

feira do Rio Antigo porque é através dessa feira que faz contato com várias pessoas 

para realizar outros trabalhos, como, por exemplo, o convite que recebeu para 

executar uma alegoria do carnaval de 2018 na Escola de Samba Mangueira. Nas 

palavras do artesão: “é importante ser visto, a Lavradio [a Feira do Rio Antigo] é um 

cartão de visitas, (...) abre portas... portas, porteiras, dá um certo status pra quem é 

artesão fazer a Feira do Lavradio”. 

 
1 Entrevista concedida por Junior. Entrevista X. [abril. 2018]. Entrevistadoras: Beatriz Rodrigues 
Moreira; Gabriela Sousa Ribeiro. Rio de Janeiro, 2018. 4 arquivos .mp3 (22 min). 
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Os artesãos, ao longo das entrevistas semiestruturadas, afirmaram que o 

público principal da Feira do Rio Antigo é de população local, ainda que tenha muitos 

turistas. E dentre os compradores também é o público carioca que se destaca. Em 

contrapartida, todos afirmaram que, de modo geral, o público frequenta a feira, 

principalmente, como opção de lazer, para se reunir com amigos, comer, beber e 

passear. Nas palavras de Daniele (informação verbal)2, artesã que faz artigos em 

feltro, como bolsas, estojos, almofadas, lixeiras para carro, entre outros:  

[...] aqui é uma Babilônia, bem complexo o espaço. Você vê a galera muito 
jovem, mas também vê a galera com mais idade, você também vê uma galera 
com poder aquisitivo muito alto, mas também tem uma galera que só está 
pelo “rolê” mesmo... Você vê de tudo até pela tradição que a feira tem. 
 

Atrações culturais fazem parte da programação da Feira, como meio de atrair 

mais pessoas ao local. A partir da imagem 1, é possível observar um grupo de 

Maracatu composto por mulheres se apresentando durante a feira. 

 

 

Imagem 1 - Grupo de Maracatu feminino se apresentando na Feira do Rio Antigo. 

 

Fonte: acervo das autoras (2018). 

  

Se considerarmos que a Feira do Rio Antigo se localiza na Lapa, próximo aos 

Arcos da Lapa, já podemos inferir que é um local percebido pelo imaginário coletivo 

carioca como ponto de encontro e local boêmio. Em contrapartida, a Lapa tem essa 

fama associada à sua vida noturna. Se compararmos a ocupação das ruas do 

Lavradio e adjacências num sábado à tarde sem feira e com feira, percebemos a 

 
2  Entrevista concedida por Daniele. Entrevista XIV. [abril. 2018]. Entrevistadoras: Beatriz Rodrigues 
Moreira; Gabriela Sousa Ribeiro. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (18 min). 
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importância e a dinâmica urbana e social que a Feira do Rio Antigo traz para a área. 

Sem a feira acontecendo, o espaço fica esvaziado, chegando a ficar perigoso andar 

pelo mesmo. A partir das imagens 2 e 3, é possível perceber essa diferença. 

 
Imagem 2 - Panorama da rua do Lavradio sem a feira. 

 

 

Fonte: Claudio Lara (2018). 

 

 Enquanto os fins de semana em que não acontecem a feira o local fica 

esvaziado, dando receio de passar andando pelo mesmo, em dias de feira o 

movimento é tão grande que, muitas vezes, chega a ser difícil circular. A partir da 

imagem 3, é possível visualizar o aglomerado de pessoas que a Feira gera.  

 

Imagem 3 - Movimento gerado pela Feira do Rio Antigo. 

 

Fonte: acervo das autoras (2018). 

  

Vale ressaltar que espaços obsoletos, vazios, tendem a ser perigosos, já que 

abandonados podem promover a insegurança da área. Além de ser oneroso ao poder 
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público, tanto pela necessidade de investir mais na segurança pública, como na 

obrigação de “criar” outros espaços que atendam à demanda das populações, sejam 

internas ou externas. Em contrapartida, essa “criação” de espaços a essas demandas 

precisa ser realizada com cautela, visto que há uma tendência do poder público 

brasileiro em “priorizar” o desenvolvimento de espaços voltados à demanda turística. 

Muitos locais são construídos como uma espécie de cenário, com características 

estereotipadas e que não atraem a população local. Os espaços são modificados com 

o propósito de “deixar mais atrativo ao turismo”, porém modificam tanto o local que 

propicia uma sensação de falsidade do mesmo, diminuindo o interesse do próprio 

turista em permanecer mais tempo no local, logo, enfraquecendo mais ainda a vida 

no espaço, até chegar à fase do declínio total, como apontado por Butler (1980). 

É importante valorizar as particularidades da região onde está inserido (ser 

‘parecido consigo mesmo’ e não imitar outros locais), mostrando às comunidades e 

ao poder público que o fato do lugar ser próprio/único é o que o faz existir e ser 

atrativo. No nosso entendimento, a Feira do Rio Antigo retrata os diferentes estilos do 

“ser carioca” e colabora para reforçar suas identidades socioculturais, ao contribuir 

para que a população local tenha naquele evento/espaço um território. 

A partir das falas dos artesãos entrevistados, podemos inferir que a Feira é 

associada ao cartão de visitas dos artesãos pela própria afirmação da identidade 

carioca que ela propicia. Os artesãos entrevistados relataram que a Feira do Rio 

Antigo traduz a efervescência cultural e identitária. Nas palavras de Daniele 

(informação verbal)3: “a questão do artesanato no Rio de Janeiro representa muito o 

que é o Rio de Janeiro culturalmente, é uma efervescência, você tem várias pessoas 

produzindo coisas completamente diferentes”. 

Dona Clarisse (informação verbal)4, artesã de uma cooperativa da Maré, que 

faz roupas e bordados, afirma que não há uma identidade artesanal própria do Rio de 

Janeiro. Para ela, diferente do artesanato do Nordeste, por exemplo, em que você 

olha uma peça em cerâmica e já sabe que é de lá; já no Rio de Janeiro, há produtos 

muito diversos sendo feitos. 

 
3 Entrevista concedida por Daniele. Entrevista XIV. [abril. 2018]. Entrevistadoras: Beatriz Rodrigues 
Moreira; Gabriela Sousa Ribeiro. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (18 min). 
4  Entrevista concedida por Dona Clarisse. Entrevista III. [abril. 2018]. Entrevistadoras: Beatriz 
Rodrigues Moreira; Gabriela Sousa Ribeiro. Rio de Janeiro, 2018. 1 arquivo .mp3 (62 min). 
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Essa diversidade e miscelânea cultural também pode ser percebida nas 

demais feiras de artesanato do Rio de Janeiro e de sua região metropolitana. “A vida 

cotidiana, a cultura cidadã, as artes e os saberes artesanais, as produções 

acadêmicas, as linguagens da arquitetura, as materialidades da natureza, todas estas 

são possibilidades válidas para construir experiências e aprendizagens” (BALPARDA, 

2019, p. 34). 

O artesanato e seus espaços de venda compõem a dinâmica urbana 

contribuindo para a construção de experiências e aprendizagens. Dão vida e 

significado aos que entram em contato com os mesmos, reforçando junto aos demais 

aspectos citadinos as construções e reafirmações culturais e identitárias fluminenses.  

Na Feira da 25 de agosto, em Duque de Caxias, a oferta de produtos oferecidos 

traduz a própria constituição dos municípios da Baixada Fluminense. 

A Baixada Fluminense é composta pelos municípios de Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados e Mesquita, todos ao 

norte da cidade do Rio de Janeiro. Essas cidades ainda são consideradas cidades-

dormitório. Figuerêdo (2004) explica que esse fenômeno predomina na Baixada 

Fluminense desde a década de 1950, quando, após um período de prosperidade rural 

ligada, principalmente, à produção de laranja, os grandes latifúndios são subdivididos 

em pequenos lotes de terra carentes de infraestrutura para moradia de baixo custo. 

Esses lotes são ocupados por muitos imigrantes que, em busca de melhores 

condições de vida no Rio de Janeiro, não conseguem pagar pela moradia na cidade 

e encontram na Baixada uma área de expansão da mesma. O que, conforme a autora, 

contribui para que a Baixada Fluminense, desde a segunda metade do século XX, se 

consolide como periferia e área de expansão em relação à cidade do Rio de Janeiro. 

Muitos dos imigrantes que, atualmente, compõem os moradores da Baixada 

Fluminense são vindos do Nordeste do país. Assim, um local que ofereça culinária 

típica do Nordeste aliado a oferta de vários produtos com atrações culturais, como o 

forró, torna-se um atrativo para que as pessoas se reconheçam em suas identidades 

e memórias, ainda que longe de seu território original. Conforme o Portal de Turismo 

de Duque de Caxias (2018): 

A feira surgiu na década de 50, a partir da iniciativa de agricultores de 
subsistência e de pequenos fabricantes de roupas, oriundos da população 
nordestina, que queriam preservar as suas raízes. Em geral, eles iam 
negociar o que produziam na capital, mas desejavam vender seus produtos 
em um local próximo de onde moravam. Essa vontade, aliada à falta de um 
comércio variado que atendesse às necessidades e anseios da população 
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local, fizeram da Feira de Caxias um dos grandes pólos da cultura nordestina 
no Estado do Rio de Janeiro. 
  

E o prolongamento da Feira da 25 de agosto demonstra também a importância 

da ocupação do espaço urbano a partir do artesanato e da culinária que remetam às 

identidades e memórias de uma população, além da oferta de produtos diversos que 

facilitam a vida das pessoas por ter opção de compra e venda de produtos aliadas ao 

lazer próximos de casa. Na imagem 4, é possível observar a extensão do 

prolongamento da feira ao longo da linha do trem.      

 

Imagem 4 - Barracas dispostas ao longo da linha do trem, prolongando a Feira da 25 de agosto. 

 

Fonte: acervo das autoras (2018). 

  
Ponderamos que essa diversidade de produtos, serviços e atrações aliada à 

sua magnitude façam com que a Feira da 25 de agosto tenha aparecido como uma 

das mais conhecidas para os respondentes do questionário online, com 50% das 

pessoas apontando que ou a conhecem ou já ouviram falar da mesma. 

É interessante notar que enquanto os artesãos da Feira do Rio Antigo 

apontaram que muitas pessoas vão ao local para passear, conforme artesãos da 

Feira da 25 de agosto, as pessoas vão ao local, principalmente, para comprar.  

Já na FeirArt Bel, em Belford Roxo, a lógica ainda é inversa: a feira se localiza 

em um local de grande movimento de pedestres, ou seja, a feira busca os 

frequentadores e não o contrário. Em contrapartida, ela não se localiza no ponto mais 

movimentado da cidade. Além disso, levando em conta que a feira é bem menor do 

que as demais pesquisadas, podemos inferir certa desvalorização governamental 

para com as artesãs, de não lhes possibilitar um local com mais atratividade. Isso 
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reflete na forma como o público frequenta a feira, não indo até a mesma como primeira 

opção de compra ou mesmo de cultura.  

Pudemos constatar que a FeirArt Bel perdeu espaço e tamanho nos últimos 

anos. Conforme entrevista realizada em 2016 com a Superintendência da Mulher do 

município de Belford Roxo, a FeirArt Bel contava com cerca de 30 barracas e era 

realizada em três locais diferentes da cidade, de modo itinerante. Ao longo da 

pesquisa, como já mencionado, contava com apenas cerca de 10 barracas e se 

localizava em apenas um local público da cidade. 

Quando questionados sobre a importância cultural do artesanato, 86,4% dos 

respondentes do questionário online o consideram muito importante culturalmente e 

13,6% o consideram importante. Não houve respostas que o desconsiderassem como 

expressão cultural.  

Em contrapartida, nossas observações assistemáticas demonstram que essa 

importância nem sempre se traduz em vendas e valorização econômica. Nos dizeres 

de Junior (informação verbal)5, entrevistado na Feira do Rio Antigo: 

É difícil viver de artesanato. Às vezes, eu consigo fazer cinco peças num dia, 
às vezes eu passo duas semanas para fazer uma. (...) Entristece muito 
quando esse filho [se referindo ao artesanato] não é muito valorizado pelas 
pessoas. Eles querem dar o valor deles, não o nosso valor, aí, às vezes, pelo 
fato da’gente precisar e ter que pagar contas, acabamos desvalorizando o 
nosso trabalho, colocando o preço lá embaixo. É muito lindo, é muito legal 
ouvir “parabéns, parabéns, parabéns”, mas só parabéns não paga a conta 
no final do mês. (...) Então é o amor que me leva a continuar a trabalhar 
porque se fosse pelo dinheiro eu já teria desistido há muito tempo. 

 

Essa desvalorização do trabalho artesanal corrobora com o percebido por 

Ribeiro (2016) ao longo de pesquisa realizada com artesãos de Caruaru - PE. 

Os artesãos entrevistados na Feira do Rio Antigo e na Feira da 25 de agosto 

relataram certa dificuldade em atuar coletivamente. Associaram essa dificuldade às 

próprias dificuldades inerentes ao trabalho artesanal. Já que não são valorizados pelo 

grande público nem pelas esferas governamentais, percebem que a associação e 

cooperação entre eles é mais um entrave a vencer. Relataram que muitos artesãos 

veem os demais apenas como concorrentes, o que dificulta ainda mais o trabalho.  

Esse aspecto difere em Belford Roxo, pois as artesãs entrevistadas na FeirArt 

Bel relatam que atuam em cooperação. Suas características sociais contribuem para 

esse fato, visto que a maioria são mulheres com mais de 40 anos, que vivem 

 
5 Entrevista concedida por Junior. Entrevista X. [abril. 2018]. Entrevistadoras: Beatriz Rodrigues 
Moreira; Gabriela Sousa Ribeiro. Rio de Janeiro, 2018. 4 arquivos .mp3 (22 min). 
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basicamente da renda obtida com a feitura e venda do artesanato. Mas também 

relatam a falta de apoio governamental, situação relatada pelos artesãos nas demais 

feiras.   

As características sociais que unem as artesãs belford-roxenses refletem no 

processo criativo da concepção e feitura do artesanato encontrado na cidade. As 

técnicas empregadas no artesanato são aprendidas com a família e/ou buscando 

informações pela internet, resultando, principalmente, em manualidades e artesanato 

utilitário. Em decorrência disso, o público comprador dessas peças é composto, 

principalmente, por mulheres mais velhas que estão passando no calçadão no 

momento de realização da FeirArt Bel.  

Se coloca como fundamental, então, analisar a dinâmica artesanal tanto no 

que diz respeito à vivência da população local nas feiras de artesanato como na 

possibilidade de conseguir viver com dignidade a partir do trabalho artesanal. É 

preciso perceber e valorizar o fazer artesanal para além de uma mera fonte de 

sobrevivência. Ele pode ser instrumento político de luta e afirmação da identidade 

sociocultural, assim como por espaços de venda dignos que tragam para a população 

reforço de seus aspectos sociais, culturais, identitários, de lazer, além da 

possibilidade turística. Conforme Herrmann (2016, p. 812),  

Não se pode perceber o artesanato somente como um produto a ser 
consumido. Mas deve ser ponderado no contexto em que se insere, pois 
envolve diferentes valores como afetivos, de familiaridade, de usos e outros, 
que vão além do simples produto objetificado. É necessário pensar não 
apenas no produto que é realizado, mas no seu produtor e tudo que envolve 
essa produção, que é muito mais subjetivo do que uma produção 
mecanizada.   

  

Em contrapartida, essa ainda não é uma realidade dentre o fazer artesanal 

encontrado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ao contrário, a partir da 

pesquisa realizada, também foi possível perceber que a valorização do trabalho 

artesanal, enquanto propagador de uma importante expressão cultural, ainda não é 

uma realidade em todas as suas dimensões. Conforme os artesãos, além de não ter 

respaldo governamental para realizar seu trabalho, é caro e difícil conseguir espaço 

para expor suas peças nas feiras de artesanato.  

A ampliação da oferta de feiras em diferentes localidades da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, aliada a condições urbanísticas favoráveis e 

diversificação de atrações musicais e culturais, poderia dinamizar os espaços de 

cultura e lazer na região, fazendo com que tanto população local como turistas e as 



As dinâmicas culturais e turísticas na territorialização dos espaços citadinos a partir de feiras de 
artesanato 

159 
 

cidades como um todo só tenham a ganhar com a efervescência cultural propiciada 

pelo artesanato e seus espaços de venda.  

É preciso dar possibilidade às populações da Baixada Fluminense 

conseguirem se manter em seus territórios sem terem, necessariamente, que 

depender da capital, tanto para ter acesso a espaços de cultura e lazer, como para 

conseguir trabalho, renda e sustento. O artesanato e seus espaços de venda podem 

ser importantes ferramentas na busca por essa conquista.  

 

Considerações finais  

A partir dos estudos realizados, foi possível perceber que as feiras de 

artesanato na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com destaque para a Feira do 

Rio Antigo, na capital, e a Feira da 25 de agosto, em Duque de Caxias, se mantêm 

vivas pela dinâmica que a população local propicia ao espaço. Diferente da FeirArt 

Bel, em Belford Roxo. 

É nítida a diferença no tratamento urbanístico e turístico entre as feiras de 

artesanato na cidade do Rio de Janeiro e aquelas localizadas na Baixada Fluminense. 

Na capital, é possível perceber benesses referentes ao ordenamento territorial, 

limpeza pública, manutenção urbana, sinalização, oferta diversificada de atrações 

musicais e culturais, além de ampla divulgação que envolve a Feira do Rio Antigo. Já 

feiras de artesanato localizadas na Baixada Fluminense, como a Feira da 25 de 

agosto, em Duque de Caxias, não obtêm o mesmo tratamento em termos de limpeza 

e conservação urbana que a feira anteriormente citada. O mesmo ocorre com a 

FeirArt Bel, que não é entendida como promotora de cultura e turismo pelo município, 

a feira busca o público tentando se localizar em local de grande movimentação de 

pedestres. 

É como se as políticas públicas destinadas a turismo e cultura só 

reconhecessem a capital do estado como agregadora de valor cultural e turístico, 

mesmo sendo a cultura um dos motes contemporâneos na disputa entre as cidades 

por turistas e investimentos externos. 

As feiras de artesanato, em função da efervescência cultural que propiciam ao 

espaço, junto com as manifestações socioculturais propagadas pela população local, 

podem se tornar atrativos sociais, culturais, de lazer e turísticos importantes para 

cidades com menos investimentos e apelo turístico, como Duque de Caxias e demais 

cidades da Baixada Fluminense. 
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Porém, ressaltamos que é a população local, enquanto representante 

sociocultural, que tem a possibilidade de tornar essas feiras atrativas ao turismo, pois, 

para ser atrativo, o turismo não deve excluir a população local. Ao contrário, ele é 

sustentável e consciente quando a população local não é segregada dos espaços, 

visto que é ela um dos maiores atrativos turísticos por ser representante de hábitos, 

costumes e tradições materializadas em peças artesanais, culinária típica, 

manifestações culturais e trocas socioculturais que dão característica e significado 

particulares ao local. 

Ressaltamos, ainda, a importância de buscar estratégias para valorizar o 

trabalho dos artesãos, de modo que consigam viver de seu trabalho com dignidade. 

Seria interessante se os governantes pensassem no turismo e no lazer não como 

uma questão puramente de imagem e estritamente comercial, mas também como 

meio de valorização da cultura local. O turismo pode se apropriar da vivência da 

população local existente nos espaços comerciais de artesanato e, sem excluir essa 

população, aliar turismo a melhorias urbanísticas, sendo benéfico tanto para 

moradores da cidade como para turistas. Nessa perspectiva, tanto o turista quanto a 

população local são contemplados. 
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BORDAR TAMBÉM É ULTRAPASSAR A BORDA: RELATOS 
POÉTICOS SOBRE O BORDAR EM FOTOGRAFIA 

 

Ximenes, Vanessa Santos; Mestra; 

IFRJ campus Belford Roxo; santos.vanessa@ifrj.edu.br  
 

Resumo: Esse projeto me ensinou e ainda me ensina muito sobre potência feminina, autocuidado, 

compartilhamento de vozes, trocas afetivas. Foram trinta mulheres, trinta corpos, trinta dias (um com 

cada uma), trinta histórias, trinta vezes que conheci a fundo cada uma delas na minha casa, ofereci 

trinta vezes café, acolhimento, escuta. Os ensaios ocorreram de março de 2019, aproximadamente, 

até janeiro de 2020. E os bordados ainda estão em andamento. A expectativa era de chegar a 

cinquenta ensaios no ano de 2020, no entanto fui impossibilitada de dar prosseguimento aos ensaios 

por causa do isolamento social decorrente da pandemia de covid-19. O projeto se reverbera não só no 

fazer cotidiano, mas também numa escrita cíclica que beira o infinito quando tento exaustivamente 

entender o que é bordar na contemporaneidade nesse atual contexto. 

Palavras-chave: Bordado; Fotografia; Arte; pesquisa artística; feminino. 

 

“Abrindo” o trabalho 

Minha pesquisa sobre o feminino se iniciou em 2013. O bordado como 

linguagem artística, no entanto, só assumi recentemente, de um ano, no máximo dois, 

pra cá. Meu tecer é antigo, veio de um saber que atravessa gerações. Aprendi a 

bordar ainda pequena com a minha mãe que aprendeu com a minha avó. Todo o meu 

conhecimento sobre bordado veio das mulheres da minha família e da fotografia 

analógica do meu avô. Meu trabalho é o tempo todo uma rememoração de tudo que 

essas pessoas me passaram. Enquanto estive na Escola de Belas Artes (na 

Graduação e no Mestrado) em nenhum momento ouvi falar das técnicas de Arte 

Têxteis. O bordado é uma técnica quase que invisibilizada pelo seu caráter feminino 

e íntimo. Na minha família bordávamos no interior de nossas casas, esse 

conhecimento era passado de geração em geração desde a minha tataravó e muitas 

das vezes os bordados expressavam sentimentos profundos através de imagens e 

palavras. Até hoje, contudo, o bordado é “mal visto” por algumas instituições formais 

como “apenas Artesanato”. Isso fez com que eu demorasse muito tempo para 

enxergá-lo como uma possibilidade de problematização da Arte e da Cultura. Porém, 

hoje o meu fazer é muito claro e certeiro em relação aos meus propósitos e minha 

forma de estar no mundo. Produzo cotidianamente e até a exaustão. Nos momentos 

em que meu corpo não dá conta de continuar, eu escrevo. A escrita me organiza e é 

também o descanso que meu corpo precisa. Meu trabalho é, em sua maioria, 

resultado de exercícios sobre o corpo, a vivência do tempo presente como cura de 
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memórias subjetivas, sejam em residências artísticas ou em propostas individuais de 

trabalho.  

De 2019 para cá, eu fotografei trinta mulheres para um projeto que a princípio 

seria um trabalho só. O projeto começou a crescer em meados de 2019 quando cada 

uma delas postava em sua rede social o que tinha achado da experiência. Aos 

poucos, isso fez com que mais mulheres me procurassem. No fim, o que era para ser 

apenas um trabalho ou uma série acabou se tornando várias que têm como enfoque 

os elementos da natureza referenciados por bordados. O elemento terra se tornou a 

série nomeada “Carne-terra”; o ar, “Feminino é vento que sopra sementes na terra”; 

a água, “Feminino é um lugar que chove dentro” e; o fogo, ainda sem título e em 

processo de construção. O projeto Coleta de Gestos me ensinou e ainda me ensina 

muito sobre potência feminina, autocuidado, compartilhamento de vozes, trocas 

afetivas. Foram trinta mulheres, trinta corpos, trinta dias (1 dia com cada uma), trinta 

histórias, trinta vezes que conheci a fundo cada uma delas na minha casa, ofereci 

trinta vezes café, acolhimento, escuta. Os ensaios fotográficos ocorreram de março 

de 2019, aproximadamente, até janeiro de 2020 e os bordados ainda estão em 

andamento. A expectativa era de chegar a cinquenta no ano de 2020, no entanto fui 

impossibilitada de dar prosseguimento aos ensaios por causa do isolamento social 

decorrente da pandemia de covid-19. São muitos textos que desenvolvo a partir 

desses encontros e no decorrer do processo de bordado. Vejo o projeto em si como 

o ponto de partida na coleta de todas essas vozes, sentidos, afetos e a partir disso 

vou reorganizando cada peça, cada foto bordada, cada trabalho individualmente e 

incluindo nas séries "filhas".  

Enquanto bordo, percorro caminhos, sigo, paro, sinto e penso. Dou meia volta 

e me afasto. Durante muito tempo utilizava essas duas linguagens separadas uma da 

outra: o bordado e a fotografia. Mas desde que tive a oportunidade de juntá-las senti 

que era tudo diferente. O bordado na fotografia para mim foi uma revelação, o 

encontro desses dois saberes tão potentes vai se revelando diante dos meus olhos, 

aos poucos. Sinto, às vezes, que o processo e os materiais escolhidos para produzir 

o trabalho, no fundo, vêm de uma sabedoria anterior, intuitiva. Como se os próprios 

materiais se pusessem para mim e emanassem uma energia para serem utilizados, 

como se ao olhá-los, de alguma forma também me olhassem. Sigo “bordando” o meu 

caminho, sigo olhando para essas duas linguagens e tentando decifrá-las como 

antigos palimpsestos. 
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Construções poéticas sobre o conceito de bordado contemporâneo. 

Enlaces, nós, linhas, bordas, pontes, raízes, água. O que cada bordado 

remete? O que é bordado contemporâneo? Da onde ele vem e pra onde ele vai? Ele 

contribui na leitura da imagem? Tenho refletido muito sobre essas questões. Essas 

são tensões que me colocam a problematizar e desenvolver minha pesquisa. Busco 

respostas no fazer, no cotidiano do ateliê e nos escritos que beiram e atravessam, 

estruturam o meu processo. De uma necessidade profunda me vem o tecer, quero 

bordar ninhos, casas, peles acolhedoras que abraçam todos os corpos, pesos e até 

amores deixados para trás. Eu sinto que o desejo vem de uma memória de outra vida 

ou de um instinto bicho/aranha que tira toda a teia do seu próprio ventre. Para a 

aranha, o tecer é contínuo. É onde prende o próprio alimento, onde busca conforto 

quando tece seu próprio lar. Todos os dias, como a aranha, eu vou tecendo, 

escrevendo linhas no espaço, contornos, abrigos. Me interessa a pequenez dos 

detalhes, imaginar o avesso das coisas, esculpir com a linha como se eu tivesse a 

mesma proporção que ela, como se os furos de agulha fossem enormes túneis que 

me acolhem. Me transporto para os detalhes da imagem ao bordar, me faço pequena 

para caminhar em cada parte, percorrer cada espacinho e, ao furar o papel, vou da 

imagem ao seu avesso, entro e saio com todo o meu corpo. Ao inscrever as linhas na 

imagem, me inscrevo inteira nela, caminho, mergulho, me refaço. O avesso do 

bordado é uma escrita paralela, não dita, velada, vou da casca a polpa de cada 

palavra, no âmago do ser que cada linha remete através da historicidade do bordado, 

da memória das coisas, do inconsciente que não é só o meu, ele está na imagem, no 

bordado, no ser que tudo habita. Ao trilhar caminhos na mata, percebo que sou 

pequena, me vejo imersa no meio das árvores, da vegetação, me sinto acolhida pela 

correnteza das águas da cachoeira. Ao bordar a questão da pequenez e do detalhe 

retornam. Sinto quase todas as vezes como se eu entrasse pelo buraco da agulha 

como quem entra em portais naturais feitos entre duas árvores que têm suas folhas 

entrelaçadas uma na outra numa floresta. Magicamente me vejo penetrando esses 

portais e sendo transportada para o outro lado do papel. Percorro como a formiga que 

anda sobre a fita de Moebius e descobre que o dentro é o fora e tudo faz parte de 

uma mesma superfície. Marco o caminho da linha com a agulha da frente ao avesso, 

da pele ao organismo do ser, da superfície às profundezas de cada corpo. Nessa 

caminhada cotidiana do bordado, teço meu caminho imaginário do corpo à linha, da 
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imagem ao seu conteúdo. O espaço do papel é a minha memória ativada, pulsante, 

meu feminino vem à tona, inscrevo árvores no interior do espaço da folha de papel 

fotográfico e sobre a imagem do corpo de várias mulheres. Ao furar a superfície, tento 

exaustivamente ir do topo às profundezas de cada uma delas colhendo frutos, raízes, 

sementes, água. Em cada imersão da agulha eu mergulho junto, tentando resgatar 

uma língua perdida, esquecida, do conhecimento sobre a terra, sobre os símbolos, 

sobre os seres vegetais e a nutrição de cada um deles. Rego essas fotografias com 

linhas coloridas, enraízo o que deve fincar e deixo ir o que deve ser levado pelo ar, 

pela chuva, pelo corte (por isso algumas são fragmentadas). O que tem a mais 

sempre é podado, afinal, é preciso podar também. Bordo tendo consciência plena do 

meu tamanho que pela primeira vez na vida penso que é pequeno, da miudeza dos 

detalhes, da prática incessante de mergulhar em cada furo da agulha. Penso sobre o 

cultivo diário do bordado, da feminilidade e sua relação intrínseca com a natureza. 

Sobre a potência das trocas, das vozes, do afeto. Sobre o tempo de construção das 

coisas, da imagem, da espera pelos reencontros. O ir e vir do gesto, o furo, os 

atravessamentos que a imagem pode fazer sem a pressa das redes, da internet, da 

ansiedade. E é por isso que meu processo de bordar sobre papel anda junto com o 

meu processo de escrita no cotidiano. Minha reflexão é constante, às vezes até 

maçante, pois bordo incessantemente, todos os dias e até meus braços não 

aguentarem mais. No entanto, a escrita vem como um respiro, um afago, o calor de 

um abraço que me coloca de volta no meu lugar de origem, de encantamento, de 

prazer. Bordar também é lembrar e, desde que comecei esse processo, tenho tido 

sonhos muito intensos sobre mulheres que se reúnem de formas diversas.  

  



Bordar também é ultrapassar a borda 

167 
 

 

 

Imagem 01 - Ágatha. Femino é um lugar que chove dentro. Técnica: Bordado sobre fotografia. 2020. 

 

Fonte: Da autora. 

 

Tecer me lembra casaco de tricô de vó tocando na pele, barulho de máquina 

de costura na sala da casa da minha tia-avó, das mãos da minha mãe bordando panos 

de prato e crochetando no sofá da sala com um café quente na mesinha ao lado. Da 

minha bisavó entrando pela sala da casa com seu cheiro de alfazema e o quanto isso 

marcava a presença dela onde quer que ela ia. Minha bisavó, a chamávamos de vó 

Zepha, sempre iniciava uma conversa comigo me chamando para sentar ao lado dela 

no sofá e quase sempre falava mal dos homens enquanto esperávamos o almoço sair 

(o que, em alguns momentos, gerava grande polêmica com o meu avô). Me lembro 

dela levantando um pouco a barra do vestido para ajeitar as meias 3/4 finas e 

comentando do avesso da costura de seu vestido e o quanto achava "o fim da picada" 

a moda atual feita para mulheres usarem calças jeans, tênis e camiseta e o quanto 

ela valorizava um bom tecido ou "fazenda", como normalmente chamava, e um bom 

avesso com uma costura bem acabada. O tecido (que me lembra “ter-sido”), a 
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costura, as artes têxteis do fazer sempre foram temas recorrentes entre essas 

mulheres. Guardo como lembranças que me cabem por inteira muito antes de eu me 

dar conta (talvez até antes de eu nascer). Hoje teço porque relembro dessas histórias 

que faziam parte do cotidiano da casa onde eu morava sempre rodeada de gerações 

diversas de mulheres. O mergulho que faço em cada furo da agulha me faz colher 

essas lembranças de uma maneira mais saudosa, segurando muito firme na linha 

para conseguir retornar sempre à superfície. Os avessos são minhas cicatrizes. Minha 

vontade é de tecer florestas inteiras, bordar folhas, caules, cascas de frutos, acolher 

e absorver tudo que vem da terra. Descobri recentemente que a textura de lã e de 

fios mais grossos me trazem afeto e calor. Deve ser a lembrança do aconchego no 

abraço de vó e seu casaco de tricô. Cada peça que teço e bordo me ensina um pouco 

mais sobre o feminino, sobre a cultura do tecer, de que tudo que vem da linha se 

multiplica, vira volume, tecido, abraça e protege. Meu instinto vem do meu ventre, das 

profundezas do meu feminino que tece todos os dias, criando nós e remendos, indo 

e voltando na tentativa insana de criar redes de afeto que acolhem, que dão colo, que 

nutrem. Ao mesmo tempo em que bordo até os meus braços não aguentarem mais, 

e isso é também insano, termino exausta, virando presa de mim mesma nessa teia 

que eu insisto em produzir.  
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Imagem 02 - Ingrid. Técnica: Bordado sobre fotografia. 2019. 

 

Fonte: Da autora. 
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Bordar como uma curandeira é uma ideia que tem me atravessado. Tenho lido 

e visto algumas palestras online sobre a retomada da memória a respeito da prática 

e do arquétipo de curandeiras na mitologia, no folclore, nas histórias antigas. Diz-se 

que a "curandeira vai bordando cada ser como uma guardiã do afeto, da ternura e 

das pequenas coisas que esse mundo atual tirou de nós" (SAMAI, 2020, n.p.), 

complementando:      

 
A curandeira é precisamente aquela que borda cada ser. É aquela que vai 
lembrando o que cada ser precisa ser: acolhido, aconchegado novamente 
com uma sabedoria altamente pura e bela que é a ternura, a gentileza e a 
capacidade de amar. É ser uma facilitadora, um grande abraço (ESTÉS, 
2018, p. 264). 
 

Não levo isso com literalidade, mas vejo na prática que cada vez que uma das 

mulheres que fotografei se vê bordada, há algo que causa um movimento dentro dela. 

Não posso dizer que necessariamente seja uma cura (isso cada uma delas que teria 

que me dizer) mas há uma reverberação positiva que faz com que cada uma se sinta 

e se olhe de maneira diferente após o encontro com elas mesmas no meu trabalho.  

Através das cicatrizes, fendas, furos, bordas, como uma colcha de retalhos vou 

remendando, suturando, compondo. Paro, alinhavo, continuo a dança da agulha do ir 

e do voltar, a busca por texturas, escritas sem fala, gestos sem movimento, narrativas 

imagéticas. Na solidão do trabalho artesanal me reinvento, me organizo. Busco 

minhas raízes no fazer. Ao bordar eu relembro e me refaço. Vou tateando o tecido 

como uma criança que tateia pela primeira vez a terra, meus pés descalços sentem a 

temperatura de raízes, linhas, escritas que não são tudo o que encontro enquanto 

cavo incessantemente novos caminhos. Revivo memórias. São pequenos fragmentos 

de Déjà vu espalhados em detalhes muito específicos da floresta, do corpo e do papel 

fotográfico. São sensações e certezas de que já fiz esse mesmo caminho antes. Os 

enlaces do passado modificam meu futuro. Descubro uma floresta dentro do meu 

peito.  

Sou feita de linhas, nódulos, nós e argila, que finca meu processo na terra. Viro 

vaso, ventre, corpo que guarda, acolhe, acumula. As linhas estão na escrita, nas 

relações, nos caminhos dos mais prolixos aos mais literais. Os nódulos e nós estão 

nas problematizações e questionamentos, no ir e vir do pensamento crítico sobre o 

que sinto, vejo e absorvo. E no bordado, é claro, que é muito mais do que mero 

adereço ou embelezamento da forma. Bordar é trazer a estrutura à tona das vísceras 

à pele do corpo, daquilo que está emaranhado na carne através das veias, nos 
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rizomas das raízes ancestrais até as pontas dos fios dos cabelos. Bordar é 

circunscrever através das bordas. Da borda ao furo, de um buraco ao outro. Quando 

falo de vísceras percebo que a inspiração se manifesta a partir de lugares sensíveis, 

me ponho atenta para perceber o que os materiais me dizem, o que se encontra nas 

entrelinhas do fazer e das trocas. 

Imagem 03 - Sigo tentando não naufragar. Técnica: Bordado sobre fotografia. 2019. 

 

Fonte: Da autora. 

 

A cada dia que passa construo a certeza de que as memórias e as imagens 

são feitas de suturas e emendas. Como uma linda colcha de retalhos colorida que ao 

cobrir a cama desnuda encontra abrigo na sua própria beleza estéril. Pois que se faz 

única, em sua própria forma, sem outra igual, sem descendentes. Órfã, sozinha, aos 

frangalhos, arruinada pelo mofo, jogada ao tempo, relento, neblina da serra, estrada 

quase que totalmente apagada pela escuridão do sol que já se foi. Vou juntando um 

pedaço no outro coletando meus próprios e derradeiros gestos, complexos, 

traumáticos. Enquanto emendo, recrio, lembro do cheiro de sexta-feira tão esperado 

quando era criança, porque demarcava a chegada do fim de semana. Costuro os 

buracos deixados pelo mofo, os caminhos de traças que fizeram dessa colcha pista 

de dança e preencho com um bordado, ressignificando, me reconectando, criando 
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por cima dessa lembrança uma nova narrativa. Sou só, talvez até mais órfã do que 

gostaria, irremediavelmente só. Me reencontro no costurar, no fazer, cosendo o 

próprio emaranhado de cores, deglutindo temperos esquecidos das almôndegas de 

carne que minha mãe fazia nos almoços de sábado. É suturando cada pedacinho de 

minhas lembranças que me reconecto. Emendo novos olhares, novas linguagens, 

novos “eus” que vou construindo pelo caminho. E assim faço dos meus caminhos, 

poesias ambulantes sob as nuvens, sem medo de parecer infantil, ingênua, naif. Só 

quero ter a liberdade de me expressar, de costurar cada palavra que me vier à cabeça, 

sem medo delas serem tortas, desconexas. contanto que sejam honestas. Sou como 

a colcha de retalhos, toda ruína, composta por pedaços de sensações. Estou por cima 

dessa cama coberta por tudo aquilo que sinto, que sou. Vou juntando as migalhas do 

que já fui até hoje e me surpreendo com o castelo de areia que construí. Poderia ficar 

para sempre aqui pousada sobre minhas angústias, meus medos, meus sonhos de 

vários amores não correspondidos. Criando poesia para simbolizar o que já vivi e o 

que não quero viver. Sou só pó. Morta de cansaço, crio na mente uma lista de coisas 

essenciais para sobreviver. Ponho uma maquiagem no rosto para tapear o cansaço, 

um travesseiro para depositar sonhos, um bom livro de cabeceira para não perder a 

poesia enquanto durmo. Necessito de uma meditação antes de dormir para não me 

faltar o ar pela manhã, desejo usar sempre um relógio com ponteiros para não parar 

nunca de viver o momento presente das coisas, mas às vezes o silêncio é o meu 

maior refúgio e ele só vem depois de um tempo. 

Bordar também é sobre atravessar e através de, atravesso. Complexo é esse 

verbo 'a-tra-verso': Transitivo direto do verso que passa pelo avesso. Transe (tivo) 

direto que bate e faz ponte daí pra cá. Faz reflexo. Reflito e novamente enlaço no 

espaço (transe) tive, eu estive lá e estive cá ao mesmo tempo. Eu, o tempo inteiro 

vivo esse meio, entre, portal mágico do verso direto, atra-verso e vejo o avesso de 

mim em você, estou em outro plano, sem entraves e através de. Por vezes tenho a 

sensação de que quero escrever sobre tudo, sobre o cheiro do vento, o som das 

folhas batendo umas nas outras, sobre o pé descalço andando na terra molhada, 

sobre o tecer do tempo, o toque da lã macia do casaco de tricot da avó na pele, o 

nascer dos rios e das lágrimas, do gozo. Por vezes, tenho a sensação de que quero 

bordar todas as coisas que me rodeiam, desde o pão fresco no café da manhã ao 

travesseiro que acolhe minha cabeça pesada e exausta no fim do dia. Sinto vontade 

de bordar a luz, o vento, o movimento que a água faz quando jogamos uma pedrinha 
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num lago. Tem tanta poesia nos detalhes das coisas na natureza. E ao mesmo tempo 

somos mulheres tão múltiplas e infinitas que mesclar o feminino com essas coisas só 

transborda os diversos significados possíveis de cada imagem.  

O bordado é uma linguagem de criação que demanda muita paciência. Porque, 

antes de tudo, é uma técnica que dá trabalho, que demora. E como todo processo 

artístico, angustia em alguns momentos. Mas ver o bordado sendo, aos poucos, 

construído é algo muito mágico. Principalmente por causa da sobreposição entre 

bordado e fotografia. Na medida em que essa composição começa a aparecer diante 

dos olhos, seja nos contrastes, seja na paleta de cores, seja nas tensões que os 

desenhos de linhas e texturas vão criando sobre a imagem, a peça vai se 

transformando numa experiência estética tanto para o espectador quanto para mim 

como artista. É nesse ponto que aparece a ideia de transbordamento de ambas as 

técnicas para além das bordas de suas histórias/tradições.  

Adoro registrar o processo artístico do bordado desde o comecinho. O 

momento de criação é uma etapa diferente daquela em que realizo os ensaios, mas 

tão importante quanto. No bordado reescrevo, desenho, reconecto laços soltos, 

desato nós, suturo, emendo linhas que por vezes formaram palavras no diálogo com 

cada uma dessas mulheres. Somos feitas de redemoinhos. Sejam eles de afetos, de 

sombras, de sons, ou do que quer que seja. Somos redemoinhos de sonhos e também 

de forças, angústias e medos. Da delicadeza e infinitude do mar, como aqueles 

redemoinhos que a água faz quando uma folha de árvore toca a sua superfície com 

muito cuidado até os redemoinhos de vento e poeira, verdadeiros furacões, fortes, 

intensos e que carregam tudo pelo caminho. Um vento passa e já sinto o bater leve 

da ponta dos meus cabelos nos ombros. Sinto que era essa pausa, esse breve 

momento do vento que passou e me atravessou o corpo inteiro que precisava para 

me reoxigenar por dentro. Queria poder lavar a alma com uma longa tempestade de 

lágrimas que já correram cachoeiras abaixo dos meus quadris. Hoje só me restam 

pequenas ilhas para pregar minhas raízes que tocam a superfície da terra como 

libélulas na superfície da alma.  

Bordar também é sobre ser uma escrita, ou sobre habitá-la como quem habita 

uma casa. Acolhida pelas minhas coisas, sou rodeada de objetos e móveis antigos, 

heranças de outros tempos e pessoas que me criaram e já se foram. Sou feita disso 

tudo que me restou e me constituiu. Foram as minhas raízes que construíram o teto 

que me abriga agora. E embaixo deste teto eu percebo claramente que gosto do 
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silêncio que antecede o nascer do sol. Há um momento entre o clarear do dia e o 

término da noite ali entre as 3h e pouca e as 5h da manhã que o silêncio da 

madrugada é absoluto. Gosto de parar e prestar atenção nesse silêncio e ter certeza 

de que todas as pessoas que eu amo estão seguras e dormindo em sonho profundo 

nas suas casas. A sensação é de um mergulho intenso nesse silêncio na tentativa de 

libertar-me um pouco de mim mesma na tranquilidade dos que dormem ainda. Já 

produzi muita coisa nesse horário de trabalhos artísticos a textos diversos, sempre 

guiada por essa ideia de acolhimento dos que amo estarem seguros e sonhando 

profundamente e próximos de mim. Por vezes permaneço apenas deitada, pois quero 

ter um momento para sentir meu corpo com a satisfação de estar dentro de mim 

mesma. Sem mais, sem nada, sem sequer cobri-lo. Preciso me afirmar completa, me 

sentir completa, em mim mesma. Como estou, como sou sem fazer questão de 

aparentar ou ser algo por demanda do outro. Sinto que é no abrigo do próprio corpo 

através das bordas dele mesmo que me configuro. Ao habitar meus vazios, 

transbordo cachoeiras através do meu toque, do meu corpo e assim eu encontro a 

minha voz.  

Penso sobre o furo da agulha: Ó, forma arredondada, de "ócio" criativo, para 

"onde" retorno. "Ó" me remete recomeços, voltas, cirandas e roda gigante. Está na 

forma do bastidor redondo, do furo da agulha, do buraco, no olho, no atravessamento 

da linha, das emoções e dos significados. Na roda sai pela aceleração, pela tangente. 

Bordar é lembrar de "Onde" vim para tecer pontes para "Onde" quero ir. Ó, onde, ode. 

Retorno para a superfície da folha em branco e reescrevo sobre o meu processo 

artístico. Tangencio o conceito de bordado infinitamente, assumindo o quanto sou 

repetitiva e cíclica, como as fases da lua, meus hormônios não negam isso. 

Circunscrevo a forma do círculo com meus pés no chão, depois de tantas voltas dadas 

rio alto, gosto de curvas e formas orgânicas. Giro, giro e me deixo girar, não é sobre 

dançar em volta do próprio eixo também? 

 

Porque o processo artístico beira o infinito 

Vejo raízes em linhas. Céus em furos de agulha. E mares inteiros em sorrisos. 

Uma pesquisa que é composta por escritos poéticos e por um processo artístico que 

busca reinventar internamente a solidão inserida no cotidiano, seja no alinhavar das 

relações seja no alinhavar de silêncios de tardes inteiras, muito bem gastas, 

bordando. Essa é uma maneira pomposa de dizer que gosto de entender o que estou 
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sentindo enquanto bordo papel e fotografias, sempre me vem frases completas sobre 

essas sensações que tendo a colocar no papel. Não é à toa que a solidão me 

atravessa há tanto tempo, desde a minha tataravó. A mulher mais velha da minha 

família, eu só conheci através das histórias contadas pela minha avó. Criei um carinho 

por ela só de ver minha avó com brilho nos olhos falando sobre sua "abuelita". Minha 

tataravó, se chamava Soledad. Acho um lindo nome e muito significativo para estar 

no topo de uma linha ancestral tão cheia de mulheres já que sua tradução para o 

português é "Solidão". Para mim, a Soledad era uma mulher guerreira, mãe de 4 

filhos, teve muita força e coragem de vir da Espanha para cá com a roupa do corpo, 

seus filhos e começar tudo do zero. Minha avó conta que ela aos poucos conseguiu 

ter uma pequena mercearia, algo próximo a uma padaria que vendia pães quentinhos 

e que ela quando pequena adorava correr entrando e saindo desse lugar. Me sinto 

acolhida pela Soledad quando faço crochê, já que aprendi com a minha avó que diz 

ter aprendido com a dela. De uma forma ou de outra estamos conectadas pela linha 

que atravessa gerações e tece memórias afetivas de mulheres que foram criadas não 

só pelas suas mães, mas também pelas suas avós. Hoje, eu também guardo um amor 

gigante pela minha abuelita e me sinto grata por conseguir falar sobre ela com a 

mesma potência e carinho que ainda vejo em seus olhos ao falar da sua. 

Tecer é um processo infinito, cotidiano, trabalhoso. O tecer está conectado a 

diversos outros processos. Como as relações, as trocas invisíveis de afeto, olhares, 

falas, experiências. O bordar é uma consequência dessas relações para mim. Como 

um desejo ambicioso de tecer o que não tem forma. Gosto de conjugar verbos que 

não são muito frequentes em primeira pessoa como escoar e transbordar, por 

exemplo. Mas a potência simbólica dessa conjugação me inspira de tal forma que é 

nela que me agarro cotidianamente. A natureza tem dessas coisas. Sua potência é 

tão avassaladora que algumas conjugações de verbos são só dela e dos elementos 

que a constituem. Sinto que quando conjugo esses verbos tão específicos (na 

primeira pessoa como é do meu desejo) eu "brinco" de me colocar em lugares 

impossíveis e automaticamente viro água corrente, escoo, transbordo. A linguagem 

me liberta quando antes essa apropriação só era possível na minha imaginação. Na 

realidade, esse tempo todo, foi na linguagem que de fato eu escoei e transbordei 

tantas vezes. E assim continuarei. Feminino é um lugar que chove dentro, eu não 

tenho dúvidas disso. No português a água é uma palavra do gênero feminino. Assim 

como a natureza. Essa costura de palavras tão fortes e potentes carregam em si toda 
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a memória inconsciente desse mesmo gênero, que é tão silenciado, mas que 

encontra sempre uma brecha para atravessar padrões, entra pelos furos, como a 

própria água faz. Água que vai da simples rega das plantas pela chuva, até as 

tempestades e enchentes que carregam móveis e carros inteiros com violência. É a 

água da maré baixa e alta que habita uma região de terra num determinado tempo 

específico de tal a tal hora, organizada. Que cria caminhos com direções definidas na 

força das cachoeiras e dos rios. É a água que quando condensada vira gotícula tão 

delicada e pequena de orvalho. É água que escorre, empoça, transborda. Não é à toa 

que produzimos líquidos no ventre mês a mês e também ao gestar. A água está nas 

nossas lágrimas e também nos restos que o corpo produz, nas veias, nos poros, no 

suor e nas células. 

O bordado é uma técnica quase que invisibilizada pelo seu caráter feminino. É 

nomeada de diversas maneiras "é só artesanato", "É coisa de mulher", "É algo que a 

pessoa fica horas sentada olhando e fazendo sozinha", "É apenas adorno", enfim... 

Há infinitas maneiras sutis (outras nem tanto) de se referir a essa técnica milenar e 

tão potente. E muita das vezes é subjugado, sendo grosseiro etc. e etc. Pensando 

nisso, eu fiz esse bordado que se chama "mulherzinha/coisa de mulherzinha" e 

lembro dele quase todas as vezes que sento pra trabalhar desde então. Nesse 

trabalho, icônico, respondo de maneira claramente irônica a essas falas que já me 

atravessaram em algum momento durante meu percurso como artista. Tenho 

pensado que a ironia é algo que usamos com certa frequência como mulheres. Na 

realidade, a ironia é um método que utilizamos para sermos ouvidas muitas das 

vezes, porque a ironia faz ruído no ouvido do Outro quando a própria voz não faz.  

Ainda pensando sobre o processo artístico como algo infinito nele mesmo, 

cíclico como o feminino e a natureza, eu sinto que sou dona de um território interno 

vasto e cheio de água para mergulhar. Somos feitas de águas passadas, tão 

passadas que beiram a linha materna e ancestral. E navego, sem rumo, neste espaço 

interno que me foi muito caro descobrir. Cotidianamente mergulho de dentro pra fora, 

não sei a hora de voltar para a superfície. Quase me afoguei na fluidez da paisagem 

interna e de tantas vezes que isso aconteceu criei asas para retornar. Num instante, 

retorno para a superfície de mim mesma, agora mais leve, fluida e com asas bordadas 

nas costas. É certo que um instante é tudo o que preciso para decidir seguir a minha 

intuição. É como um mergulho na mais profunda das águas. Vou só. Por completo, 

inteira na minha certeza. Certeira. Pulo de cabeça sem saber quanto tempo demorarei 
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para retornar à superfície. Não me importa o ar. Vou decidida a criar brânquias no 

meio do caminho se for preciso. O trajeto até o fundo parece longo, sinto a água entrar 

e sair por todos os meus poros. Cada vez a pressão da água vai aumentando e 

aumentando e me engolindo. Sinto como se chegasse no núcleo da Terra. Sem volta. 

Sem resposta. Sozinha, mas parte do todo. Sou uma molécula desse volume de água. 

A água que antes me acolheu. A eternidade inserida num instante. Pisco e na 

realidade me dou conta de que todo esse trajeto eu fiz com um espelho dourado de 

mão. Finalmente enxerguei o que antes eu apenas via ou olhava. Ali, pequenininha 

diante dos meus olhos, o tempo todo, sempre esteve presente a minha própria 

imagem refletida no furo da vista. Por dentro do olho, através do interior da íris. É lá 

que realmente eu moro e, agora, me enxergo. Não é na imagem refletida pelo espelho 

em si, o espelho é apenas um instrumento-ponte que me leva para essa outra imagem 

dentro do meu olho. Logo, não é no fora da imagem, é no dentro. Dentro e diante das 

minhas vistas o tempo todo, parece até brincadeira de criança, se fosse uma cobra 

me mordia. Eu me vejo diante dessa pequenina imagem, a íris do olho é uma 

fechadura escondida pela pomposa fachada que é o corpo. Aprendi e agora tentarei 

cultivar essa sabedoria para não esquecer: a sabedoria de olhar através da minha 

imagem refletida, vou buscar todos os dias essa Vanessa que se esconde por dentro 

desse furo tão pequeno. Por trás dessa fechadura está um monte de nós 

emaranhados, é difícil, todos os dias será. Mas a fechadura é uma nova perspectiva. 

Mudo, então, a perspectiva para acolher com mais carinho o eu que habito no dentro 

do dentro da própria imagem de mim refletida pelo espelho dourado que cabe na 

minha mão.  

Experimento texturas diversas no meu trabalho, do papel ao tecido, lã, folhas, 

sementes. Coleciono linhas de variadas gramaturas. Bordar não é sobre adornar ou 

enfeitar. Bordar é sobre criar estruturas, é sobre acolher. Observe bem de perto as 

cascas, as folhas, há uma trama inserida nessas formas. É essa trama que busco, é 

sobre isso. É sobre criar estruturas. É sobre ser luz. Plantar e colher. Sobre 

reconhecer a fruta fresca que cai do pé como resistência a um mundo perverso e 

industrializado, "duro", cheio de regras e linhas retas. Sou adepta às formas 

orgânicas, às curvas e aos movimentos arredondados, às esquinas que nos abrem 

múltiplos caminhos de escolhas e de possibilidades. Nos libertam. Gosto tanto de 

bordar pois é bordando que os caminhos se fazem, se abrem. Visualizo diversas 

possibilidades enquanto estou criando e vou traçando todas as linhas que me são 
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dadas. Não é sobre seguir apenas uma rota, uma doutrina, uma ideia. Está mais para: 

a cada ponto dado mais dois caminhos se abrem e as possibilidades de criação vão 

se multiplicando exponencialmente. Sinto que a criatividade é como um solo fértil. 

Toda e qualquer possibilidade de abertura para uma raiz se nutrir e prosperar é 

acolhida sem medo. O bem está no movimento. Mergulho no vazio do processo. Só 

e em silêncio. Aos poucos vou alinhavando cada pedaço de experiência, de memória, 

de imagem que me vem à mente. Perfuro, enraízo. Mas deixo ir o que não me faz 

pulsar de amores. Só o que é essencial fica, só o que me dá brilho nos olhos, razão 

de ser, só o que me arrepia. É preciso limpar as sobras de folhas secas para ver 

melhor a árvore como um todo. Só o que é essencial deve fincar na terra e ficar em 

mim. 

Tenho uma relação forte e ao mesmo tempo ainda mal resolvida com a terra. 

Para mim faz muito sentido me referir a ela dessa forma, no feminino, poderia escolher 

falar sobre o solo, mas faz mais sentido usar o significante no feminino, por ser aquela 

que nutre, acolhe e dá base das menores mudas às maiores raízes, de árvores 

enormes. Ela aparece de maneira repetitiva no meu trabalho como um sintoma 

latente, uma necessidade quase visceral de criar raízes, de me misturar com o todo 

da natureza através da terra molhada, do barro. Outro dia estava estudando Celeida 

Tostes para uma aula que ia dar sobre barro e performance e me senti profundamente 

atravessada pelo trabalho de Celeida. É incrível o quanto as nossas referências são 

capazes de nos alimentarem e inspirarem tão profundamente. De Celeida à Bourgeois 

com a delicadeza de Leonilson, passando por Maiolino eu vou me nutrindo e 

descobrindo qual é o meu lugar no mundo e no meu corpo de trabalho, sendo o corpo 

feminino um lugar de investigação poética, visceral. 
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RESUMO 
 
Exponho neste ensaio um breve relato sobre encontros e descobertas acontecidas na localidade de 
Vila Inhomirim, 6º distrito de Magé, região que guarda parte de nossa memória histórica e se reveste 
de abandonos e de esquecimentos. A fim de vivenciar a experiência de uma artista viajante local, 
adotei os deslocamentos como viagem como forma e metodologia para a construção de trabalhos que 
visam provocar fricções nos modos habituais de lidar com as paisagens do cotidiano.  
 
Palavras-chave: paisagem, memória, história, esquecimento 

 

Introdução  

Tomando como ponto de partida o embate com algumas pranchas do álbum 

“Viagem Pitoresca através do Brasil” (1835), do artista viajante Johann Moritz 

Rugendas, associado à minha prática de artista viajante local, ao longo de três anos 

consegui realizar algumas edições de um projeto nomeado “Viagens a Inhomirim”, a 

fim de pesquisar os rastros de antigas movimentações acontecidas na localidade de 

Vila Inhomirim, 6º distrito de Magé1. 

Trata-se de uma proposição de deslocamento como viagem2, feita a grupos de 

amigas.os.es e colegas de pesquisa, com o intuito de promover uma aproximação 

com a memória das expedições naturalistas acontecidas no Brasil durante o século 

XIX e seu legado regional. Mas enquanto as descrições daquelas viagens tinham 

como propósito o desenvolvimento das ciências naturais e humanas com vistas à 

exploração da flora e fauna brasileira, meu percurso plástico-investigativo procura 

tomar um caminho diverso, em que os registros e narrativas de caráter ficcional e 

efêmero permanecem como imagens abertas às inferências de um público 

abrangente.  

As histórias da arte e da cultura brasileira e seus processos de legitimação; as 

relações sociais e de posicionamento cotidiano; a relação de convívio e os modos de 

 
1 Devido à pandemia do novo coronavírus as “Viagens a Inhomirim” encontram-se temporariamente 
suspensas, devendo ser retomadas após o período de vacinação. 
2 Trata-se de uma forma-conceito desenvolvida durante meu doutoramento em Artes, no Programa 

de Pós-graduação em Artes (PPGArtes-UERJ), quando defendi a tese intitulada “Deslocamentos 
como viagem: registros, coletas e mapeamentos” (2017), a partir da ideia expandida da viagem, pela 
via do cotejamento com a obra outros artistas viajantes e da problematização do conceito de 
pitoresco. 
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ocupação do meio ambiente urbano e natural confluem para o desenvolvimento de 

trabalhos plásticos que problematizam o estatuto do artista, do registro, da coleção e 

da própria arte.  

Diante de um quadro geral de crises (social, econômica, ideológica, ambiental, 

sanitária) e da urgência de uma tomada de posicionamento diante da fragilidade da 

própria ideia de humanidade, adotei como conceito operacional a ecosofia proposta 

por Félix Guattari (2012), em que a questão ambiental se articula com as questões 

sócio-políticas, econômicas e subjetivas a fim de criar instrumentos de revogação de 

bipolaridades e condutas reacionárias que conformam as relações humanas 

(individuais e coletivas) atravessadas por valores capitalísticos. 

Com este texto, pretendo dividir com as.os.es leitoras.es algo dos trânsitos e 

encaminhamentos de minhas investigações; destacar a importância de um 

posicionamento ético-ambiental e de uma tomada de posição crítica acerca da escrita 

de nossa história e memória coletiva. Ao seguir a iconografia de Rugendas, me 

deparei com rastros de uma história de abandonos e de esquecimentos. Aqui não 

procuro uma orientação que tome o passado como paradigma, mas como paisagem, 

melhor dizendo, como referência para possíveis reorientações individuais e coletivas 

no presente. 

 

A Expedição Langsdorff e a Fazenda Mandioca  

Da vasta iconografia legada pelos artistas em viagem no Brasil do século XIX, 

duas pranchas em especial pertencentes ao álbum “Viagem Pitoresca através do 

Brasil” (1835), de Johann Moritz Rugendas, me impulsionaram a traçar um percurso 

exploratório até a localidade de Vila Inhomirim, também conhecida como Raiz da 

Serra e situada na Baixada Fluminense, são elas: “Mandioca” e “Rio Inhomirim na 

Baía do Rio de Janeiro”.  

Foi ali, aos pés da Serra da Estrela, que Georg Heinrich von Langsdorff (barão 

de Langsdorff, como ficou conhecido), médico e naturalista germânico-russo adquiriu 

uma produtiva fazenda, a Fazenda Mandioca (1816), com o intuito de fundar uma 

colônia alemã e construir a base para sua expedição científica através do Brasil: a 

Expedição Langsdorff (1821-1828) – projeto multidisciplinar que ambicionava 

suplantar todas as expedições precedentes.  

Segundo Hans Becher (1990), nos planos para a Mandioca, Langsdorff incluíra 

a implantação de um projeto agrícola diferente daquele operado no Brasil; substituir 
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a mão de obra escravizada pelo assentamento de colonos alemães, e introduzir novas 

técnicas de produção agrícola como o arado. Também constava de seus planos para 

a fazenda, a instalação de uma fábrica de sabão.  

Seu interesse científico se voltava para os estudos em botânica, zoologia, 

entomologia, geologia e etnografia. Para tanto, Langsdorff contratou para a expedição 

naturalista um corpo técnico especializado e instituiu na Mandioca um centro de 

pesquisa; uma espécie de laboratório para a aplicação de seus estudos em ciências 

naturais. Para tanto, contava com um herbário, biblioteca e coleção diversificada 

(insetos, peixes, aves, minerais) junto a objetos etnográficos. Era da Mandioca 

(imagem 1) que partiam os envios de itens coletados e devidamente identificados 

segundo a taxonomia de Lineu3, além de mapas e desenhos para São Petersburgo; 

cidade-sede do Império russo financiador da Expedição.  

As coleções botânicas e zoológicas eram sem dúvida alguma os produtos 
mais preciosos da expedição e demandavam cuidados especiais durante 
toda a viagem até serem remetidas para algum lugar seguro, como a 
Fazenda Mandioca, de sua propriedade. (STEMAHNN, 1997, p. XXIV). 
 

Antes de se aventurar como chefe da campanha naturalista, Langsdorff 

ocupara o cargo de cônsul-geral da Rússia, no Rio de Janeiro4. Em sua casa, no 

bairro de Laranjeiras, recebia pesquisadores e amigos num clima de confraternização 

que se estendeu para a Mandioca que, alçada ao estatuto de espaço operacional da 

expedição, passou então a viver momentos de efervescência intelectual e artística 

aos moldes europeus. A Fazenda Mandioca tornou-se então ponto de referência e de 

trocas de informações sobre um país que até 1808 se mantivera cerrado para os 

olhares estrangeiros.  

 
Imagem 1 - Johann Moritz Rugendas, Mandioca. Técnica: Litografia 

 

 
3 Trata-se de Carl Lineu, um naturalista sueco criador do Sistema Naturae, de classificação dos três 
reinos naturais: rochas, plantas e animais, os quais foram subdivididos em classes, ordens, gêneros, 
espécies e variedades. Lineu também foi o criador do sistema binominal (nomeando primeiramente a 
espécie e depois o gênero ao qual pertence. Exemplo: Homo sapiens). 
4 É importante frisar que Langsdorff havia estado anteriormente no Brasil como pesquisador durante 

uma viagem de circum-navegação russa (1802). Na ocasião, por conta de alguns reparos, o navio 
russo teve que se manter no porto em que se encontrar no litoral de Santa Catarina, Langsdorff teve 
a oportunidade de pesquisar a luminescência do plâncton e constatar que sua matéria é constituída 
de microrganismos vivos que purificam as águas oceânicas. (ELL MURR, 1999, p. XLI).    
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Fonte: Rugendas ([1835a]). 
 

Entre os inúmeros visitantes e hóspedes da Mandioca estavam outros tantos 

cientistas e artistas engajados em missões científicas internacionais, como os 

naturalistas Carl Martius e Johann Spix5 e o pintor Thomas Ender; membros da 

Missão Científica Austríaca que acompanhou a vinda da princesa Leopoldina ao 

Brasil, além do botânico Auguste de Saint-Hilaire – especialista em morfologia vegetal 

e professor de botânica do Museu de História Natural de Paris – e amigo de 

Langsdorff. Para esses viajantes, acima o que estava em jogo era o predomínio do 

conhecimento científico e a paisagem resumia-se a uma porção de elementos 

colecionáveis, que deveriam ser descritos e classificados. Tudo se convertia em peça 

museológica, em pranchas para álbuns de botânica, em material descritivo. 

Antes mesmo de se chegar ao destino, antes de se iniciarem as caçadas, a 
coleta do material, os contatos possíveis com tribos indígenas, o 
levantamento hidrográfico, as picadas mato adentro, os chefes de expedição 
parecem ter bem clara a definição de uma paisagem útil e dos objetos e 
espécimes a serem colecionados e registrados nas pranchas dos 
desenhistas itinerantes. (SÜSSEKIND, 2006, p. 114) 
 
 

 
5 A dupla de naturalistas Martius e Spix, como ficou conhecida, percorreu 10.000 km do território 
brasileiro no século XIX (1817-1820) sendo responsável pela catalogação mais completa da flora 
brasileira. Sua obra monumental sobre botânica, a Flora Brasiliensis (15 volumes), continua como um 
marco na pesquisa em botânica. Para maiores informações sobre a obra acessar: FLORA 
Brasiliensis. [S. l.]: CRIA, c2005. Disponível em: http://florabrasiliensis.cria.org.br/index. Acesso em: 
12 jan. 2021. 

http://florabrasiliensis.cria.org.br/index
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Tais fluxos de viajantes e projetos de colonização evidenciam os interesses de 

nações europeias tanto no campo da exploração científica, quanto no da afirmação 

simbólica do predomínio de um eu sobre os outros. Influência que marcou não só na 

incipiente ciência brasileira, mas se estendeu às artes plásticas e a literatura 

romântica do século XIX; ora construindo figuras singulares na busca de uma 

identidade cujas origens tinham forte relação idealizada de uma busca pelas raízes 

brasileiras, ora afirmando um projeto racista de branqueamento. Durante o século XIX 

os escritores brasileiros estabeleceram uma intensa relação com a natureza traduzida 

em odes e romances de aventura, cujas personagens centrais eram construídas a 

partir de um imaginário criado em torno do exotismo dos povos indígenas, o que 

também colaborava com as teorias raciais que estavam em curso. Muito desta 

construção deve-se à iconografia e aos relatos de viajantes estrangeiros, 

especialmente de naturalistas e artistas ao divulgarem seus diários e álbuns de 

viagem.  

 
Tropeços e paradoxos  

Ao longo do percurso da expedição até a região amazônica foram coletadas 

amostras de minerais, plantas e animais; de objetos etnográficos e efetuadas 

anotações iconográficas das paisagens e registros linguísticos de povos indígenas, 

sempre com o intuito de fornecer informações para futuros estudiosos da História 

Natural. As remessas de Langsdorff eram aguardadas com grande interesse pelo 

meio científico europeu que se fortalecia com as novas descobertas de espécies 

nativas de plantas e animais. Mas nem todo seu planejamento, fosse para o 

assentamento de colonos ou para o sucesso de sua expedição, foi suficiente para 

evitar os sucessivos reveses que atropelaram seus projetos. Os conflitos entre a corte 

de Lisboa e os interesses diplomáticos que rodeavam o recém-declarado imperador 

do Brasil, se constituíram como as primeiras obstruções a serem enfrentadas e que 

foram agravadas por questões geopolíticas europeias. Os entraves políticos e 

burocráticos somados aos conflitos e desentendimentos entre as famílias de colonos, 

e destes com o próprio Langsdorff iniciados durante a travessia oceânica, foram 

agravados pela inadaptabilidade ao clima, à língua e aos hábitos culturais muito 

diversos; ingredientes que levaram o projeto ao fracasso antes mesmo de iniciar-se o 

cultivo da terra.  
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O quadro geral de conflitos políticos provocou ainda o atraso na partida da 

expedição, que ficou retida na Mandioca entre os anos de 1822 e 1824, por conta da 

transição entre o reinado português e a instituição do império brasileiro. Durante este 

período foram realizadas explorações nas redondezas da fazenda e empreendidas 

pequenas viagens pela província do Rio de Janeiro. Em setembro do ano de 1825, 

afinal o grupo de exploradores tomou o rumo planejado para a grande expedição, no 

entanto logo passaram a enfrentar contratempos, atropelos e incidentes. Com os 

ânimos já inflamados, as relações desgastadas entre Langsdorff e alguns dos 

participantes chegam ao ápice, como no episódio de grave discussão entre o 

naturalista e o artista viajante Johann Moritz Rugendas, então o único desenhista 

encarregado de documentar a expedição. Rugendas terminou abandonando o grupo, 

o que obrigou Langsdorff a contratar outros dois artistas, a saber; Hercule Florence e 

Adrien-Aimé Taunay. No entanto, dois episódios trágicos estavam por acontecer 

durante a expedição; o suicídio do zoólogo Christian Hasse e o desaparecimento de 

Adrien Taunay na travessia do rio Guaporé. Aos trágicos acontecimentos se somaram 

ataques de mosquitos, febres e fome, o que causou forte desânimo e desestruturação 

do grupo. A intempestividade de Langsdorff e as exigências que impunha aos 

companheiros, como a submissão total ao império russo, impossibilitando a todos de 

agirem autonomamente, também concorreram para o colapso da empreitada 

(COSTA, 1995). 

Ao alcançarem a região do rio Juruena, na então província do Mato Grosso, 

Langsdorff já se encontrava muito doente e com transtornos psíquicos, o que o 

obrigou a retornar antes do previsto para a Alemanha, onde permaneceu até a sua 

morte. Incapacitado de organizar seus escritos e sem contar com apoio técnico para 

a conclusão de seu trabalho, aos poucos Langsdorff e sua empreitada foram caindo 

no esquecimento.  

Por conta de disputas entre o Museu Botânico e o Jardim Botânico de São 

Petersburgo sobre a posse do acervo, as peças da coleção começaram a sofrer 

danos; muitas perderam suas etiquetas no vaivém entre as instituições, o que 

dificultou ainda mais a sistematização dos itens (EXPEDIÇÃO..., 2010). Por fim, as 

caixas contendo todo o acervo terminaram abandonadas por cem anos nos porões 

do Museu Botânico da Academia de Ciências russa. Somente nos anos da década 

de 1930, uma equipe de brasileiros convidados pelo governo soviético, dentre eles o 

escritor Jorge Amado, redescobriria a Expedição Langsdorff que passou a ser 
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divulgada no Brasil (SILVA, 1997)6. Nesta mesma época, a “Revista da Semana”, 

periódico que circulou entre os anos de 1900 e 1959, dedicou algumas páginas ao 

álbum de Rugendas. No final da década de 1990, o público brasileiro mais uma vez 

teve a oportunidade de entrar em contato com a história da Expedição Langsdorff, 

através da publicação de “Os Diários de Langsdorff” (1997) em língua portuguesa; 

mediante esforços conjuntos entre o Ministério do Meio Ambiente, da Fundação 

Oswaldo Cruz e da Associação Internacional de Estudos Langsdorff. No ano de 2010, 

o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove a exposição “Expedição 

Langsdorff” seguida de catálogo (2010). Desde então, a expedição e seus atores 

seguem como tema de interesse para pesquisas nas áreas de artes, ciências naturais 

e estudos sociais no Brasil e no exterior. Ainda assim, o acervo depositado na 

academia russa permanece ainda pouco visitado, o que projeta uma sombra sobre 

importante fonte material de nossa cultura, flora e fauna. 

 

Rastros de um passado-presente que pulsa na Baixada Fluminense 

Com o malogro da expedição e do projeto agrícola, a Mandioca por fim é 

abandonada e vendida ao Estado brasileiro, que indeniza os colonos e incorpora suas 

terras ao sítio da Fábrica de Pólvora, transferida do terreno do Jardim Botânico. Ainda 

no século XIX, a memória de Langsdorff começa a sofrer um processo de descrédito 

e de apagamento no Brasil, tendo sua imagem associada ao mito da “lenda negra”7, 

o que colaborou com a falta de interesse pela preservação da memória da expedição 

e a história da Mandioca e de Vila Inhomirim.  

Das antigas edificações erguidas no sítio restam apenas fragmentos; rastros 

que nada revelam do projeto ambicioso de Langsdorff e da passagem de tantas 

 
6 O primeiro ensaio que veio a público sobre a Expedição Langsdorff foi elaborado por G.G. Manizer, 
etnógrafo russo que encontrou o material enviado por Lansgdorff nas dependências da Academia de 
Ciências de São Petersburgo. No entanto, o texto só foi publicado no ano de 1948. Para a versão em 
língua portuguesa publicada no Brasil em 1967, consultar: XPRINTSIN, B. G. (org.). A expedição do 
acadêmico G. I. Langsdorff ao Brasil (1821-1828). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967. 
(Brasiliana, v. 329). Disponível em:  
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or375746/or375746.pdf. Acesso em: 23 
jan 2021. 
7 Segundo Boris Komissarov (2010), foi Alfredo d’Escragnolle Taunay o responsável pela difamação 
de Langsdorff que o descreveu como um louco despreparado para empreender uma viagem de tão 
grande magnitude aos confins do Brasil. Todo o quadro que envolveu a Expedição, desde os 
desentendimentos já mencionados, passando pela morte de Adrien-Aimé, pela falta de informações 
no Brasil sobre os envios à Rússia, e pela própria condição de penúria e doença do naturalista 
contribuiu para a construção da imagem negativa de Langsdorff. Ainda segundo Komissarov, a 
personagem do naturalista louco Wilhelm T. Meyer, presente no romance “Inocência” (1870), de 
autoria de Alfredo Taunay, foi inspirada em Langsdorff. (KOMISSAROV, 2010, p. 29). 

http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or375746/or375746.pdf
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personagens. O que se vê agora são fragmentos de uma história dividida por uma rua 

que pode esconder sob o asfalto outras partes inacessíveis de um passado remoto. 

Durante o século XX a região foi tomando outras feições e acolhendo outras histórias. 

O projeto de urbanização dividiu fisicamente a área em duas partes e a história da 

Mandioca e separou entre dois núcleos familiares, que guardam opiniões divergentes 

sobre os modos de ocupação e preservação da memória do lugar. De um dos lados 

da rua, sobre um antigo porão, ergue-se a habitação de uma família que segue sua 

vida sem grandes interesses sobre o sítio e sua história (imagem 2).  

 

Imagem 2 – Porão da Mandioca 
 

 
 

     Fonte: acervo Lidice Matos (2018). 
 

Do outro lado, afloram do capim alto uma canaleta esculpida em granito e uma 

mureta de pedras que também teriam pertencido ao conjunto da Mandioca 

aguardando talvez, por seu tombamento ou pela oportunidade de vir a se tornar um 

ponto de cultura sonhado por uma das moradoras (imagem 3). Assim segue o sítio 

esquecido pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico e pela grande maioria 

dos habitantes da região, no aguardo de um futuro que só cabe ao tempo.  
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Imagem 3 - Mandioca (mureta) 

 

 
 

Fonte: acervo da artista (2018). 
 
Ao olhar atual que perscruta a paisagem que tanto impressionou aqueles 

antigos viajantes e reveladas nas litografias de Rugendas, como por exemplo, a do 

“Rio Inhomirim” (imagem 4) ou na descrição do viajante inglês John Luccock, resta 

contemplá-la: 

A nossa frente, uma imponente cadeia de montanhas, altos picos se 
alternando com grandes penhascos que se destacam entre imensos abismos 
e profundos precipícios. Com exceção de lugares verticais, onde somente os 
líquens e musgos conseguem crescer, tudo está coberto de árvores de 
diferentes cores e tamanhos. Ao brilho do sol do meio dia, elas formam 
grandes e pequenas superfícies de sombra. Continuando-se, o caminho 
sobre a serra se torna bem visível e a estrada branca no meio dessa 
paisagem configura realmente numa beleza. (LUCCOCK, s.d., apud 
BECHER, 1995, p. 36) 
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Imagem 4 - Johann Moritz Rugendas. Rio Inhomirim. Técnica: Litografia aquarelada 

 

 
 

Fonte: Rugendas ([1835b]). 
 
 
O meio ambiente natural e a diversidade dos biomas e paisagens brasileiras, 

que, desde séculos passados têm despertado o interesse de artistas e naturalistas, 

se configuram como grandes temas para pesquisas de campo e para artistas na 

contemporaneidade, o que confere certo caráter de atualidade às viagens 

empreendidas no passado.  

Ainda que o projeto de Langsdorff como um todo se mostre arrojado para a 

época, com contornos multiculturais e interdisciplinares, no limite, expõe um 

mecanismo de afirmação cultural assentado na negação do outro, de preconceitos e 

falta de informação; condição que ainda permanece ativa em certa parcela da 

sociedade brasileira e que merece ser problematizada. Ajustados a seu tempo, não 

foi possível àqueles viajantes reconhecerem a relevância e a diversidade da cultura 

nativa. Seus interesses se fixaram numa visada etnográfica dentro da chave da 

curiosidade e do estranhamento, ideia que se alinhava aos conceitos do pitoresco e 

do exotismo aplicados à paisagem e aos povos considerados incivilizados e 

culturalmente atrasados.  
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Caminhos e percursos a serem tomados (ou a título de considerações finais) 

Em “As três ecologias” (2012, p. 8) Félix Guattari propõe um posicionamento 

ético-revolucionário em que a conjunção dos “três registros ecológicos (o do meio 

ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana)” se articulam no 

sentido de promover uma reorientação das práticas de produção que atingem a todos 

os domínios humanos desde sensibilidades, inteligências e experiências 

singularizadas, evocando um novo ethos para que a permanência da vida, como a 

conhecemos, seja possível no planeta. O autor sugere a reinvenção das relações 

sociais, afetivas, familiares, de trabalho e consumo, capaz de reformular os modos de 

vida massificados por padrões impostos pelas mídias e pesquisas de opinião que 

formatam e estandardizam as subjetividades em seus modos de existência e 

degradam o meio ambiente natural e o urbano. Para Guattari (2012, p. 33), as 

subjetividades sucumbem aos apelos imagéticos trabalhados por operadores de um 

capitalismo que domina com muita eficácia “o conjunto da vida social, econômica e 

cultural do planeta (...) infiltrando-se no seio dos mais inconscientes estratos 

subjetivos”.  

No intuito de promover um contra posicionamento ao legado colonialista que 

permeia a narrativa histórica oficial e conforma as subjetividades e tendo a ecosofia 

como guia, pretendo empreender novas edições das “Viagens a Inhomirim”, com 

vistas a instituir os sítios históricos da Mandioca e a região de Vila Inhomirim ela 

mesma, como território de investigação e atuação artística em tensão com os relatos 

e registros do passado.  Para que isso aconteça, será necessário antes de tudo, 

retomar as investigações e negociações interrompidas durante o período da 

pandemia do novo Coronavírus (2020).  

Uma segunda etapa tratará de cotejar as narrativas oficiais sobre a presença 

de Langsdorff com o imaginário daquelas subjetividades que residem sobre as ruínas 

de um passado-presente construído junto à fantasmagoria do período colonial que 

nos atinge coletivamente. Num terceiro momento então, será proposta a criação de 

um trabalho plástico conjunto com os moradores com base na coleta de suas 

narrativas; uma espécie de colagem que conecte outras tantas narrativas (ficcionais 

e não ficcionais) que envolvam a mata e seres legendários presentes na tradição oral. 

As “Viagens a Inhomirim” acercam-se de uma micropolítica em busca da semeadura 

de ideias inclusivas que possam fortalecer os laços culturais, sociais e afetivos com a 

história da ocupação de um vale que acolhe o nome de Inhomirim, que na língua tupi 
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significa “campo pequeno”. Pretendo resgatar um saber regional e vivências 

ancestrais com o trato da terra, as plantas e seres (materiais e imateriais), com vistas 

ao reequilíbrio entre as atividades sociais, ecológicas e culturais. Intentam afirmar e 

fortalecer subjetividades fragilizadas rumo ao reencontro com suas histórias e saber 

ancestrais que foram abandonados.  

Mas como proceder ao acionamento de um espaço ocupado por pessoas que 

há gerações habitam o sítio histórico sem que elas se sintam ameaçadas em seu 

direito à moradia? Um dos caminhos possíveis para o resgate e afirmação cidadã 

aponta para a participação coletiva e voluntária para proposições voltadas para a 

própria comunidade; ação que depende integralmente da colaboração das.os.es 

residentes no sítio e de seus interesses, visto que uma proposição vinda de fora, sem 

a colaboração da comunidade só espelharia o posicionamento dos antigos 

colonizadores. Havendo interesse, um segundo gesto colocaria em discussão o 

conjunto de estratégias artísticas possíveis para provocar um despertar sobre as 

potencialidades culturais da região para além do sítio da Mandioca. Não se trata de 

um simples resgate da história da colonização e da ocupação de um território por 

estrangeiros, mas de promover pequenos abalos nas estruturas de poder que 

informam o corpo social e poder contribuir com a uma nova aproximação e 

apropriação de um dos capítulos de nossa história. É importante frisar ainda que a 

região guarda parte remanescente da floresta atlântica, motora de tantos 

investimentos naturalistas do passado e patrimônio de todas.os.es, que ainda sofre 

um processo de dilapidação iniciado há mais de quinhentos anos. Penso que o 

resgate da memória local e da ativação de histórias silenciadas é um caminho potente 

para que todas.os.es possam se tornar efetivamente agentes de sua própria história. 

O conjunto de ações e proposições estéticas ao se unirem às narrativas e 

experiências locais pode vir a contribuir com a constituição de uma nova visão de 

desenvolvimento e de progresso social baseadas na recuperação e valorização de 

tradições e conhecimentos locais silenciados. Tomo, portanto, o caminho de uma 

“ecologia dos afetos” que transita pela via dos encontros e do fortalecimento de uma 

comunidade. O desejo de inserir Vila Inhomirim numa vivência cultural ampla 

(artística, ambiental e ecológica) investe no despertar do interesse de outras.os.es 

artistas, pesquisadores e público em geral para uma região que vive à margem de 

sua história.  
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Um bom exemplo de projeto acadêmico que atua no resgate da cultura nativa 

e do saber popular é a pesquisa de doutorado de Valdely Kinupp8 com as “Plantas 

Alimentícias Não Convencionais” (PANCs), plantas cujo uso cotidiano foi abandonado 

e desvalorizado ao longo de séculos, mas que vem sendo reincorporado ao cardápio 

brasileiro. Trata-se, portanto de “agenciamentos” com base na ecosofia, que não 

visam provocar cataclismos, mas suaves desterritorializações e reterritorializações, a 

fim de dar suporte a uma tomada de posicionamento consistente de afirmação de um 

território existente cujas singularidades foram continuamente negligenciadas.  

De uma nova estética socioambiental que ali surgirá, poderão emergir novas 

paisagens e ambiências construídas sobre fragmentos de outras tantas histórias e 

afetos. O que move esta artista viajante local é a possibilidade de instituir uma base 

de trocas horizontal entre o saber popular e o acadêmico, e quem sabe, a partir de 

então, reacender o interesse da e sobre uma região que vive à margem da grande 

narrativa da História pela via da arte.  
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Resumo: Através de um relato de experiência sobre a produção do podcast Moda na Curva, este 

artigo tem como objetivo apresentar uma visão sobre a importância de realizar produções culturais 

baseadas em vivências que acontecem na região da Baixada Fluminense, criando dessa forma 

espaços de protagonismo e troca. Selecionado no Edital Cultura Presente nas Redes promovido pela 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e produzido durante a pandemia da 

COVID-19, o projeto Moda na Curva é um podcast sobre estudo e produção de moda na Baixada 

Fluminense. 

Palavras-chave: Moda; Podcast; Produção; Baixada Fluminense; Pandemia. 

 

Introdução  

Produzido em meio a um cenário de mudanças, adaptações e incertezas 

causado pela pandemia da COVID-19, o projeto Moda na Curva é um podcast em 

formato de episódio único especial sobre estudo e produção de moda na Baixada 

Fluminense. O podcast contou com a participação de três convidadas, todas técnicas 

em produção de moda pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ - Campus Belford 

Roxo), que falaram sobre o assunto a partir de vivências, olhares e narrativas 

particulares, discutindo e valorizando a importância das experiências que acontecem 

nesta região.  

O projeto foi um dos selecionados no Edital Cultura Presente nas Redes 

promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de 

Janeiro, um edital que foi criado com o objetivo de proporcionar a realização de 

atividades culturais via internet. Segundo divulgação do site da SECEC-RJ, foram 

recebidas 6.149 inscrições de todo território fluminense, das quais foram selecionados 

e premiados 1.500 projetos através de recursos do Fundo Estadual de Cultura. 

Esse edital foi uma ação emergencial realizada como medida de socorro ao 

setor cultural que tem sido fortemente impactado pela pandemia. Como dito por Lia 

Calabre (2020, p. 19), “as atividades de cultura e arte estão entre as primeiras que 

foram suspensas em todo o país. [...] E este setor deverá ser o último a retornar à 

normalidade em toda a sua cadeia produtiva”. 

Assim como diversos outros setores, o setor cultural tem passado por inúmeros 

processos de adaptação em busca de diferentes possibilidades de criação e interação 
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que sejam viáveis e seguras durante esse momento, entretanto são grandes as 

limitações e dificuldades que precisam ser enfrentadas. 

Os objetivos deste artigo são relatar a experiência da produção de um podcast 

em meio ao cenário de pandemia, bem como falar a respeito da importância de 

produzir conteúdos sobre vivências que acontecem na região da Baixada Fluminense, 

criando dessa forma espaços de protagonismo e troca. 

A respeito da metodologia, este é um estudo descritivo no formato de relato de 

experiência que foi elaborado com base no trabalho de produção e apresentação do 

podcast Moda na Curva que ocorreu entre os meses de julho a setembro de 2020 de 

forma remota através da internet, dessa forma respeitando as medidas de segurança 

para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Além disso, este artigo 

também contou com uma breve revisão bibliográfica relacionada aos temas podcast 

e pertencimento na Baixada Fluminense. 

A importância deste trabalho está no fato de abordar a produção de um produto 

digital que foi criado e produzido na Baixada Fluminense e que tem como temática a 

produção de moda nessa mesma região. Dessa maneira, apresenta uma visão de 

dentro, de quem conhece e vive a realidade deste local. 

Este artigo apresenta principalmente o relato de experiência da produção de 

um podcast sobre moda na Baixada Fluminense, contudo também serão abordados 

brevemente assuntos que foram escolhidos com o intuito de contextualizar o que será 

apresentado no relato de experiência. Entre os assuntos estão a definição de podcast, 

além de características e dados sobre seu consumo, e a importância de falar sobre 

vivências que ocorrem em um espaço periférico como o da Baixada, gerando 

protagonismo nas produções culturais. 

 

Podcast e sua repercussão durante a pandemia  

Os podcasts podem ser descritos como mídias sonoras que são distribuídas 

de forma assíncrona, isto é, estão disponíveis para serem consumidos a qualquer 

momento e em qualquer lugar, de acordo com os interesses e vontades dos usuários 

das plataformas que disponibilizam este tipo de conteúdo (SILVA, 2020). 

Sobre as características do podcast, Silva (2020) diz que 

 
Surgiu como um espaço de comunicação segmentada, mas assumiu, 
especialmente nos últimos anos, uma característica de acesso mais ampla, 
a partir do incremento da tecnologia móvel e das plataformas de streaming, 
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bem como da facilidade para produção de conteúdo por pessoas de áreas 
de fora da comunicação (SILVA, 2020, p. 3). 

 

Sendo assim, é possível perceber que esse movimento de maior consumo de 

podcasts já era algo que estava ocorrendo nos últimos anos e, como pode ser visto 

nos dados apresentados a seguir, só foi ainda mais potencializado durante o cenário 

da pandemia. 

Segundo Araújo e Amorim (2020), o Brasil foi apontado como o maior produtor 

de podcasts durante a pandemia, contudo o mercado de podcasts no país já se 

mostrava em um caminho de ascensão ao longo dos últimos anos. 

Outros dados relevantes acerca do podcast dentro do contexto da pandemia: 

o Spotify atingiu a marca de 1 milhão de podcasts disponíveis na plataforma em 2020 

e, segundo estimativas, 19% dos usuários ativos mensais desta plataforma 

consomem esse tipo de conteúdo (SILVA, 2020). 

Os dados são bem expressivos, conseguindo exemplificar a força que essa 

mídia tem tido nos últimos anos, principalmente dentro deste contexto pandêmico. 

Uma das principais características deste produto midiático que pode ter 

ocasionado essa grande repercussão no cenário atual, é o fato de que os podcasts 

representam “uma forma para produtores independentes e/ou amadores poderem 

criar seus conteúdos e divulgá-los na internet sem a necessidade de orçamentos 

caros ou sistemas complexos de produção” (LUIZ, 2010, p. 10).  

Luiz (2010) também cita outro ponto que merece destaque, o de que inúmeros 

podcasts são voltados a temas e nichos que até hoje enfrentam dificuldade para ter 

lugar nas mídias tradicionais de comunicação. 

A respeito disso, Fernandes e Musse (2017) também afirmam 

 
Cada vez mais presentes e com temas mais variados, os podcasts 
despontam, nos últimos anos, como um meio de comunicação atraente e 
acessível, no qual é fornecido espaço e voz, literalmente, para temáticas e 
grupos subestimados ou inexplorados nas mídias de massa, as consideradas 
tradicionais (FERNANDES; MUSSE, 2017, p. 5). 

 
A partir de todas essas questões, o projeto Moda na Curva foi idealizado no 

formato de podcast, pois, além de ser uma mídia que vem ganhando força nos últimos 

anos, proporciona que sejam abordadas temáticas ainda pouco exploradas, como é 

o caso do tema abordado no Moda na Curva, e apresenta a possibilidade de ser 
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produzido de uma forma mais acessível e adaptável, sem a exigência de grandes 

aparatos tecnológicos. 

 

Protagonismo através de produções culturais 

Os principais pontos norteadores da conversa que acontece no podcast Moda 

na Curva são produção de moda e Baixada Fluminense, mais especificamente 

relações e vivências de trabalho e estudo da moda em um território periférico. 

A Baixada Fluminense faz parte da região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro e é composta atualmente por 13 municípios, entre eles Belford Roxo, Itaguaí, 

Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Seropédica, Duque 

de Caxias, Guapimirim, Magé e São João de Meriti. 

Para Ana Lucia Enne (2013, p. 08), é possível notar que as representações 

sobre a Baixada “são transformadas, diluídas, negociadas pela narrativa midiatizada, 

com consequências claras não só nas concepções do senso comum sobre a Baixada, 

mas na própria experiência vivida pelos moradores da região”. A autora também 

completa explicando que durante os últimos cinquenta anos do século XX, foi possível 

perceber que ocorreu uma mudança na visão a respeito da região, que antes era vista 

como um local rural e de moradia para pessoas que fariam trabalhos no centro, e que 

depois passou a ser retratada pela mídia como um local marcado por inúmeras 

dificuldades como a violência e a falta de investimento do poder público na região 

(ENNE, 2013). 

A respeito disso, Enne também afirma que: 

 
Os atores sociais constroem o espaço que configura a Baixada de múltiplas 
formas, inclusive a partir de referências geográficas no sentido mais literal do 
termo. Mas as fronteiras e os limites da Baixada são operados a partir de 
práticas e interações cotidianas, sendo reconstruídos na experiência diária 
de seus moradores, em situações de contato com outros moradores ou com 
pessoas de fora e a partir do discurso oficial (especificamente das 
autoridades municipais e estaduais), da mídia e das manifestações culturais 
(ENNE, 2013, p. 13). 

  
Levando tudo isso em consideração, discutir sobre a produção de moda tendo 

em vista as especificidades culturais e sociais de um espaço periférico, como é o caso 

da região da Baixada Fluminense, é extremamente importante, pois o que acontece 

nesse espaço é uma forma de resistência, de quebrar estereótipos e de não deixar 

que as experiências que ocorrem neste local sejam minimizadas e apagadas. Como 

diz Chimamanda Adichie: 
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As histórias são importantes. Muitas histórias são importantes. As histórias 
têm sido usadas para desapropriar e tornar maligno. Mas as histórias 
também podem ser usadas para dar poder e para humanizar. As histórias 
podem quebrar a dignidade de um povo. Mas as histórias também podem 
reparar essa dignidade quebrada (CHIMAMANDA, 2009). 

  
O perigo da história única é uma expressão citada por Chimamanda Adichie 

(2009) para explicar esse fenômeno de uma história que é contada tantas vezes que 

acaba passando a ser vista como a única história sobre aquela determinada cultura, 

local, grupo etc. Esse conceito também pode ser aplicado ao que ocorre com a 

Baixada Fluminense, a disseminação de uma visão de que a Baixada é sinônimo de 

violência e com isso enfatizando a imagem de que uma região tão plural e diversa é 

uma coisa só. 

Por essa razão, dar visibilidade para as histórias que acontecem nessa região 

através de produções culturais é algo extremamente necessário, é uma forma de 

poder e de protagonismo para aqueles que de fato viveram ou vivem diariamente as 

experiências que acontecem nesse território. 

Como dito por Lucia Helena Silva (2013, p. 58), “[...] não se pode falar em 

Baixada no singular, em função de suas múltiplas dinâmicas [...]”. O território 

baixadense é extremamente plural e diverso, por essa razão é importante frisar que 

a conversa apresentada no podcast Moda na Curva mostra apenas um pequeno 

recorte dessa enorme diversidade de dinâmicas que ocorre na região e que tem como 

intuito olhar para a Baixada a partir de um viés afetivo e agregador, buscando um 

discurso de valorização. 

 
Produção do podcast Moda na Curva - um relato de experiência 

O projeto Moda na Curva nasceu a partir da união das minhas formações, 

bacharel em produção cultural e técnica em produção de moda, da vontade de 

explorar as possibilidades de criação e produção de mídias digitais como o podcast e 

do interesse em falar sobre produção de moda a partir de um recorte periférico, 

valorizando e discutindo sobre a importância das experiências que acontecem na 

região da Baixada Fluminense. 

Moda na Curva é um podcast em formato de episódio único especial sobre 

estudo e produção de moda na Baixada Fluminense e foi um dos projetos 

selecionados no Edital Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de 
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Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, lançado em 15 de abril de 

2020.  

Durante a concepção e escolha do título desse projeto, muitas frases e 

pensamentos surgiram e o principal motivo dessa escolha está ligada ao tema do 

projeto, a como a moda periférica é muito plural e cheia de possibilidades, e 

principalmente não segue a linha padrão que o senso comum costuma atribuir a esse 

setor. Sendo assim, o símbolo das curvas foi escolhido como forma de representar a 

adaptação, resistência, além das diferentes formas de expressão que a moda 

periférica tem. 

A escolha do tema a ser abordado no podcast surgiu principalmente da ideia 

de falar sobre a produção de moda a partir de um ponto de vista periférico com 

objetivo de valorizar as vivências e experiências que acontecem nesse espaço e que 

precisam ser cada vez mais vistas e discutidas.  

Além disso, esse recorte sobre moda no espaço periférico não foi escolhido 

com a intenção de adotar uma visão polarizada, a ideia foi conversar a respeito de 

um ponto de vista fora do que o senso comum e a grande mídia costumam associar 

ao setor da moda. 

Sobre o processo de produção, ele ocorreu entre os meses de julho a setembro 

de 2020 e foi iniciado com a criação de um cronograma de atividades para que os 

prazos e necessidades ficassem bem definidos e organizados. Depois disso, foi 

chegada a hora de entrar em contato para confirmar a presença das convidadas bem 

como acertar as questões acerca da disponibilidade de dias e horários para que a 

data da gravação fosse definida da melhor maneira possível. 

As convidadas do Moda na Curva são três técnicas em produção de moda 

formadas pelo IFRJ Campus Belford Roxo: Joyce de Albuquerque, Larissa Acsa e 

Larissa Lira. Nascidas e criadas na região da Baixada Fluminense, cada uma tem 

diferentes áreas de interesse dentro da moda e possuem experiências e olhares 

particulares sobre o assunto.  

Com o intuito de respeitar as orientações de distanciamento social devido a 

pandemia da COVID-19, todo o programa foi gravado de forma remota através da 

internet, buscando formas de adaptação dentro das possibilidades reais de cada uma. 

Dessa forma é possível notar que, apesar do trabalho de edição de som, existe uma 

diferença entre as captações de áudio de cada participante.  
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Além das três convidadas, o programa também contou com a figura da 

apresentadora que atuou como guia e mediadora durante a conversa, introduzindo as 

perguntas e tecendo comentários.  

Após uma introdução explicativa sobre o que é o projeto e como ele surgiu, as 

participantes foram convidadas a se apresentarem, contando um pouco sobre suas 

formações e experiências. Para dar início às discussões, foi retomado o comentário 

sobre todas as envolvidas serem técnicas em produção de moda formadas pela 

mesma instituição, o IFRJ Campus Belford Roxo, e sobre como essa experiência teve 

um importante impacto em suas vidas. Tendo esse assunto como ponto de partida, 

todas falaram brevemente sobre como foi o processo de desenvolver um projeto para 

a exposição de moda II Fashion IF.  

Sobre esse assunto, as participantes descreveram seus processos de 

produção e comentaram sobre como o curso técnico possibilitou um olhar crítico para 

a moda, sem focar apenas em questões práticas. A partir dessas falas, surgiram 

também alguns comentários como a importância do estímulo à autonomia e de como 

é interessante ver a maneira como cada uma adaptou e interpretou o mesmo trabalho, 

conseguindo imprimir suas visões de forma única. Além disso, todas também 

mencionaram suas impressões a respeito dos trabalhos umas das outras. 

A seguir foi feita uma pergunta sobre o potencial que estudar e produzir moda 

tem na vida das pessoas em espaços como o da Baixada Fluminense e todas 

concordaram que tem um potencial extremamente transformador, que possibilita 

ampliar os horizontes de quem vive nesse local, fazendo com que enxerguem o que 

está ao seu redor de uma forma diferente.  

A próxima pergunta foi feita diretamente para Joyce e foi a respeito da 

valorização e da visibilidade da produção de moda que ocorre na Baixada. Com base 

em suas experiências profissionais, ela pontuou como é importante que a pessoa que 

nasceu e cresceu na Baixada esteja presente nessa produção justamente para tentar 

criar um caminho de valorização e representatividade e que, além disso, é necessário 

continuar lutando para mostrar que o que é produzido aqui na região tem valor e que 

precisa ser reconhecido por isso. 

Já a pergunta seguinte foi para Larissa Acsa e foi sobre como ela caracteriza 

a área da fotografia de editoriais de moda e de produtos na Baixada. Ela começou 

comentando como a fotografia em si é muito desvalorizada na região e que muitas 

vezes não é vista como uma forma de arte. Traçando um breve panorama sobre como 
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é o serviço de fotografia de moda e de marcas na Baixada, ela destacou como falta 

conhecimento sobre a relevância e todo trabalho envolvido neste serviço. Também 

foi ressaltado que toda a cadeia da economia criativa precisa ser mais reconhecida e 

respeitada para que haja melhores condições de trabalho. 

A última pergunta foi direcionada para a Larissa Lira e foi um pedido para que 

ela descrevesse, com base em suas observações, como vê o cenário da moda no 

território da Baixada Fluminense. Sobre esse cenário, ela acredita que a 

sobrevivência e a necessidade sempre foram características relevantes para o 

consumo de moda neste território. Depois de citar algumas formas de consumo e 

estética tipicamente periféricas que têm sido vistas como tendência em lugares não 

periféricos, ela frisou ainda que é necessário entender o nosso lugar e do que sempre 

foi presente em nossa vida, história e cultura enquanto moradores da Baixada 

Fluminense, de maneira a valorizar e se apropriar dessas características. Ela finalizou 

sua fala mencionando a importância da educação e do conhecimento para 

transformar a realidade no sentido de fortalecer e dar poder a esse cenário. 

Em suma, algo que foi bastante abordado e reforçado durante toda a conversa 

foi como o estudo da moda possibilita enxergá-la de forma crítica e questionadora.  

Com o programa gravado, foi iniciada a etapa de edição de áudio para que o 

podcast pudesse ser lançado oficialmente. Durante esse período de edição, também 

estava acontecendo a etapa de concepção e criação dos materiais de divulgação do 

projeto.  

Sobre a identidade visual do projeto, o elemento central está nas curvas que 

são representadas por formas que possuem ondulações, trazendo fluidez e 

movimento, ressaltando que a moda está em constante movimento e é cheia de 

curvas.  

Abaixo é possível ver imagens de divulgação com a identidade visual. 
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Imagem 1 - Divulgação do projeto Moda na Curva 

 

Fonte: MODA... ([2020a]). 

 
 Para a capa do podcast e divulgação do episódio especial (imagem 2), foram 

criadas ilustrações baseadas em cada participante do projeto. Seguindo a mesma 

linha de curvas, as ilustrações não incluíam maiores detalhes como expressões 

faciais e sombras. 

Imagem 2 - Capa do podcast e divulgação do episódio especial. 

 

Fonte: MODA... ([2020b]). 
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Depois de todo o processo de edição, o podcast chegou a duração aproximada 

de 55 minutos e foi hospedado na plataforma de distribuição Anchor, podendo ser 

acessado também pelas plataformas digitais Spotify e Youtube no dia 19 de setembro 

de 2020, data do lançamento oficial. A divulgação foi toda realizada no perfil do projeto 

na rede social Instagram e contou com postagens de chamada para o lançamento 

bem como com publicações apresentando e contando um pouco sobre cada 

convidada. Atualmente, o episódio também encontra-se disponível em outras 

plataformas, tais como: Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.  

 

Considerações Finais  

O território da Baixada Fluminense é feito de muita pluralidade e o que está 

presente no podcast Moda na Curva é apenas um pequeno recorte da imensidão de 

histórias ligadas a moda que ocorrem diariamente nesta região. Sendo assim, abordar 

um pouco sobre o cenário da moda a partir dos olhares de quem vive ou viveu neste 

local durante boa parte da vida é realmente muito significativo e importante. 

A produção deste podcast demandou muita adaptação e criatividade ao longo 

de todo processo, uma vez que produzir em meio a uma pandemia é extremamente 

complicado e desafiador. Contudo, também foi uma experiência muito interessante 

que possibilitou falar sobre uma temática que precisa ser cada vez mais debatida.  

Como disse García Canclini (2008, p. 44), “mesmo sentado, o corpo atravessa 

fronteiras”. Quando essa frase foi dita, o autor estava se referindo aos internautas e 

todas as possibilidades que a internet apresenta para a vida de seus usuários. Em 

meio a pandemia, essa frase ficou ainda mais viva e cheia de sentidos, uma vez que 

a forma de promover encontros e momentos de troca de maneira segura passou a 

ser através das telas e das redes, ou seja, sentados, mas atravessando diversas 

fronteiras. Com o podcast Moda na Curva não foi diferente, mesmo distantes, com 

cada uma em sua própria casa, nos conectamos para conversar e trocar ideias sobre 

um assunto que atravessa a vida de todas. 

No momento não existem previsões de continuidade do podcast, pois o mesmo 

foi idealizado para ter o formato de episódio único especial desde o início.  
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RESUMO: 

O objetivo central deste trabalho é examinar o ambiente representado pelas relações autocráticas que 
se manifestam no meio acadêmico, uma vez que estas naturalizam o lugar dos estabelecidos que 
detêm a autoridade da leitura científica e ditam quem deve ou não fazer parte da pesquisa acadêmica, 
e o dos outsiders que, por não pertencerem à instituição ou por não terem sido indicados por alguma 
autoridade acadêmica, devem se submeter a qualquer arbitrariedade. Sendo assim, na primeira parte 
deste artigo, ancorada estritamente na teoria social, serão elucidadas as contribuições sociológicas de 
Norbert Elias, Michel Foucault e Michel Maffesoli, que serão mencionados ao longo da abordagem. Em 
seguida, serão apresentados diversos estudos realizados acerca do autoritarismo que perpassa na 
universidade brasileira, considerando sua gênese histórica e as diversas situações conflitantes. 
 
Palavras-chave: Universidade, Autoritarismo, Conflito 

 
 

Introdução 

O meu percurso na universidade, sobretudo ao longo do meu mestrado em 

literaturas de língua inglesa na UERJ, por meio da minha convivência com a minha 

orientadora, assim como dos testemunhos de colegas de profissão, descortinou para 

mim a existência de relações autoritárias no ambiente universitário que decorrem de 

relações interpessoais engendradas por acadêmicos que se valem da condição de 

estabelecidos para impor suas vontades aos pós-graduandos que se encontram na 

posição subalterna. Por essas razões, o objetivo central desse trabalho é examinar 

justamente esse intercâmbio representado pelas relações autocráticas que se 

manifestam no meio acadêmico, uma vez que estas naturalizam o lugar dos 

estabelecidos que detêm o desdobramento do trabalho científico e ordenam quem 

deve ou não fazer parte da pesquisa acadêmica, e o dos outsiders que, por não 

pertencerem à instituição ou por não integrarem o grupo dos preferidos, devem 

sucumbir a qualquer autoritarismo. 

Para atingir essa finalidade, este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

na primeira parte, ancorada estritamente na teoria social, serão elucidadas as 

contribuições sociológicas de três importantes autores que serão mencionados ao 

longo da abordagem, a saber: Norbert Elias, com a obra Os Estabelecidos e os 

Outsiders, como sugere o título dessa pesquisa, pois sua exploração das relações 



O conformismo dos acadêmicos 

207 
 

excludentes que emergem do meio social transcende as questões de vizinhança e 

castas sociais apresentadas no seu estudo, dando lugar para outras situações; Michel 

Foucault, através de seu trabalho em Microfísica do Poder, que aborda o processo de 

transição do intelectual universal para o intelectual específico que foi cooptado pelas 

instituições devido ao seu perfil de especialista; e, Michel Maffesoli, em seu livro O 

conformismo dos intelectuais, como também indica o nosso título, que denuncia a 

postura de alguns professores universitários como atores limitados e ressentidos que, 

acomodados na instituição acadêmica, são incapazes de sinalizar qualquer amplitude 

de visão sobre o mundo; na parte seguinte, serão apresentados diversos estudos 

realizados acerca do autoritarismo que perpassa no horizonte acadêmico, 

considerando a gênese histórica da universidade brasileira e as diversas situações 

conflitantes e excludentes que ocorrem no seu espaço. Com base nesses objetivos, 

esse trabalho foi desenvolvido por meio de uma metodologia qualitativa que insere 

em sua análise as teorias sociais de Elias, Foucault e Maffesoli, a leitura histórica de 

Marilena Chauí e abordagens de acadêmicos que relatam atitudes autoritárias. 

 

Contribuições das teorias sociais de Norbert Elias, Michel Foucault e Michel 

Maffesoli  

Em sua obra Os Estabelecidos e os Outsiders, que foi escrita em parceria com 

John L. Scotson, Norbert Elias (2000) declara desde o início que o seu estudo se 

baseia na descrição de uma comunidade de periferia mais conhecida como Winston 

Parva, onde se percebia em seu seio uma flagrante dissidência entre um grupo 

estabelecido de longa data e um grupo novo de residentes que eram tratados pelo 

primeiro como outsiders. No entanto, Elias elucida sua macro-sociologia ao ressaltar 

que, nesta comunidade conflituosa, achava-se um tema humano universal, uma vez 

que os membros dos grupos mais poderosos intitulavam-se como humanamente 

superiores. Dissecando essas relações de superioridade e inferioridade entre os 

grupos na comunidade de Winston Parva, Elias assevera que os grupos 

estabelecidos, além de se sentirem dotados de características humanas superiores, 

engendravam estratégias de exclusão para com os segmentos considerados 

inferiores, tais como a recusa dos contatos diretos e as fofocas elogiosas e 

depreciativas (ELIAS; SCOTSON, 2000). Com isso, o sociólogo conclui que a 

investigação dessas relações excludentes em uma comunidade local propicia uma 



O conformismo dos acadêmicos 

208 
 

análise sociológica elástica de diferentes unidades sociais onde essa figuração de 

estabelecidos-outsiders se opera sob múltiplas facetas: 

 
O uso de uma pequena unidade social como foco de investigação de 
problemas igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades 
sociais, maiores e mais diferenciadas, possibilita a exploração desses 
problemas com uma minúcia considerável – microscopicamente, por assim 
dizer. Pode-se construir um modelo explicativo, em pequena escala, da 
figuração que se acredita ser universal – um modelo pronto para ser testado, 
ampliado e, se necessário, revisto através da investigação de figurações 
correlatas em maior escala. Nesse sentido, o modelo de uma figuração 
estabelecidos-outsiders que resulta da investigação de uma comunidade 
pequena, como a de Winston Parva, pode funcionar como uma espécie de 
paradigma empírico. Aplicando-o como gabarito a outras configurações mais 
complexas desse tipo, pode-se compreender melhor as características 
estruturais que elas têm em comum e as razões por que, em condições 
diferentes, elas funcionam e se desenvolvem segundo diferentes linhas 

(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 19). 
 

Podemos inferir que a exploração microscópica que Elias efetua em uma 

pequena comunidade possibilita à abordagem sociológica a aproximação de lógicas 

de exclusão que se configuram não apenas em certa vizinhança, mas também em 

situações e lugares diversificados. Para Marcos Aurélio Lima (2015), essa obra de 

Elias desvela a tentativa de desenvolver uma teoria capaz de assimilar o dinamismo 

e as mutações sociais, considerando sempre a relação entre o indivíduo e o coletivo, 

assim como as partes e o todo. Dessa maneira, a conjunção social ilustra um jogo em 

exercício, com transformações e movimentos que constituem realidades sociais 

multifacetadas e tensões de interdependências. Por conceber esse dinamismo da 

configuração social em diferentes ambientes multifacetados, a sociologia de Elias 

pode contribuir para o exame das relações autoritárias e excludentes que ocorrem no 

meio universitário, conforme pretende esta pesquisa. 

O conflito entre os estabelecidos e os outsiders enseja também o esforço de 

modificar o equilíbrio de poder em determinado meio social onde as tensões 

existentes se manifestam ocultamente ou abertamente entre esses dois grupos. Com 

efeito, há um forte empenho desses grupos em reduzir ou encrudescer marcos 

diferenciadores entre eles:  

 
Muitas questões diferentes podem expor às claras as questões e os conflitos 
entre estabelecidos e outsiders. No fundo, porém, todos são lutas para 
modificar o equilíbrio do poder; como tal, podem ir desde cabos-de-guerra 
silenciosos que se ocultam sob a cooperação rotineira entre os dois grupos, 
no contexto de desigualdades instituídas, até as lutas francas pela mudança 
do quadro institucional que encarna esses diferenciais de poder e as 
desigualdades que lhe são concomitantes. Seja qual for o caso, os grupos 
outsiders (enquanto permanecem totalmente intimidados) exercem pressões 
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tácitas ou agem abertamente no sentido de reduzir os diferenciais de poder 
responsáveis por uma situação inferior, ao passo que os grupos 
estabelecidos fazem a mesma coisa em prol da preservação ou aumento 
desses diferenciais (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 37). 

 

Tal abordagem nos sugere que, no bojo de múltiplas desigualdades 

assentadas e auxiliadas por diferentes conotações institucionais, verifica-se uma luta 

constante entre membros estabelecidos e segmentos mais novos, em que os 

primeiros enrijecem as desigualdades pré-existentes, enquanto os últimos procuram 

aviltar as arbitrariedades de poder instituídas que corroboram com a sua condição de 

inferiorizados. Elias e Scotson (2000) averiguam ainda os motivos que levam alguns 

indivíduos a se perceberem como imbuídos de uma legitimidade que, ao mesmo 

tempo, os afirma como incluídos dentro de uma fronteira grupal e, do mesmo modo, 

aponta para a exclusão coletiva dos demais. Segundo Luci Silva Ribeiro (2010), este 

trabalho de Elias argumenta que o ideal “nós como grupo” nutre uma hierarquia de 

valores que são tão essenciais para caracterização da estrutura social quanto para o 

membro individual, visto que o sentido da experiência individual decorre de uma 

relação com outras pessoas por intermédio de um sistema compartilhado de valores. 

Em suma, esta pesquisa sociológica de Norbert Elias, mesmo o seu objeto 

sendo a investigação das disputas travadas entre membros veteranos e recém-

chegados em uma comunidade local, imputa indiretamente uma complexidade às 

relações de exclusão que estão arraigadas em inúmeros espaços sociais. Tal 

profundidade nos propicia a estabelecer analogias que serão fundamentais para 

compreendermos as diferentes formas de exclusão que são operadas no meio 

acadêmico. 

Em Microfísica do Poder, Michel Foucault (2012) analisa primordialmente o que 

ele classifica como “as malhas mais finas da rede do poder”. Ao se diferenciar dos 

marxistas tradicionais, presos demais a uma concepção economicista das relações 

sociais, Foucault alega que, após 1968, as investigações sociológicas concedem 

maior relevo às temáticas que antes tinham sido ofuscadas pela análise política, como 

o internamento psiquiátrico, a normalização mental dos indivíduos e as instituições. 

Tais questões apontam o funcionamento geral das engrenagens do poder. Para 

Stuart Hall (2005), o trabalho de Michel Foucault focaliza o descentramento da 

identidade e do sujeito por meio da existência de um poder disciplinar que é resultante 

das novas instituições coletivas da modernidade tardia que aplicam dispositivos 

disciplinares visando o isolamento, a vigilância e a individualização da própria pessoa 
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humana. Podemos inferir então que um dos objetos de estudo da sociologia de 

Foucault é a atuação das formas disciplinares nas instituições onde se inserem os 

sujeitos particulares. 

Essas constatações das engrenagens do poder efetuadas por mecanismos 

disciplinares e das debilidades do pensamento marxista ortodoxo permitiram que 

Foucault também concluísse que a figura do intelectual como portador de uma 

universalidade necessária, fomentada pelos grupos de esquerda que concebiam o 

proletário como configuração coletiva, estava erodindo no mundo contemporâneo: 

 
Há muitos anos que não se pede mais ao intelectual que desempenhe esse 
papel.  Um novo modo de “ligação entre teoria e prática” foi estabelecido. Os 
intelectuais se habituaram a trabalhar não no “universal”, no “exemplar”, no 
“justo-e-verdadeiro-para-todos”, mas em setores determinados, em pontos 
precisos em que os situavam, seja suas condições de trabalho, seja suas 
condições de vida (a moradia, o hospital, o asilo, o laboratório, a 
universidade, as relações familiares ou sexuais). Certamente, com isso 
ganharam uma consciência muito mais concreta e imediata das lutas. E 
também encontraram problemas que eram específicos, “não universais”, 
muitas vezes diferentes daqueles do proletário ou das massas (FOUCAULT, 
2012, p. 46). 
 

Como podemos observar, Foucault delineia um pequeno relato histórico da 

mudança de postura do intelectual que outrora se apegava como o portador de ideias 

ou teorizações, que por mais que fossem relativas ou efêmeras, desvelavam caráter 

universalizante, mas que na sociedade atual, devida à constatação de um modo 

diferente de operacionar a teoria com a prática, passa a privilegiar as problemáticas 

oriundas dos setores específicos das relações sociais, ou seja, as instituições, pois 

elas interferem diretamente na condição humana dos indivíduos (FOUCAULT, 2012). 

Uma vez que as lutas cotidianas sinalizavam os dramas de atores sociais que eram 

oprimidos pelos diversos aparatos institucionais de uma sociedade, ocorreu uma 

reconfiguração na própria função do intelectual (entenda-se também do escritor) que 

paulatinamente renuncia os projetos universais e se resigna na execução de políticas 

específicas ligadas a determinados segmentos sociais: 

 
O intelectual era por excelência o escritor: consciência universal, sujeito livre, 
opunha-se àqueles que eram apenas competências a serviço do Estado ou 
do capital (engenheiros, magistrados, professores). Do momento em que a 
politização se realiza com base na atividade específica de cada um, o limiar 
da escritura como marca sacralizante do intelectual desaparece, e então 
podem se produzir ligações transversais de saber para saber, de um ponto 
de politização para outro. Assim, os magistrados e os psiquiatras, os médicos 
e os assistentes sociais, os trabalhadores de laboratório e os sociólogos 
podem, em seu próprio lugar e por meio de intercâmbios e de articulações, 
participar de uma politização global dos intelectuais. Esse processo explica 
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por que, se o escritor tende a desaparecer como figura de proa, o professor 
e a universidade aparecem talvez não como elementos principais, mas como 
“permutadores”, pontos de cruzamento privilegiados. A causa da 
transformação da universidade e do ensino em regiões ultrassensíveis 
politicamente acha-se sem dúvida aí. A chamada crise da universidade não 
deve ser interpretada como perda de força, mas, pelo contrário, como 
multiplicação e reforço de seus efeitos de poder no meio de um conjunto 
multiforme de intelectuais em que praticamente todos são afetados por ela e 
a ela se referem (FOUCAULT, 2012, p. 47). 

 

Apesar da figura do intelectual como um escritor universal desaparecer, 

devemos perceber que os profissionais devotados à especificidade do saber ainda 

guardam um desígnio de universalidade, visto que eles estão propensos a participar 

de discussões políticas de caráter global. Steven Connor (2000) sustenta que 

Foucault defende a substituição do intelectual universal que profere imperiosamente 

paradigmas em benefício da Humanidade pelo intelectual específico inserido nas 

condições peculiares de sua época. Sendo assim, esse novo intelectual se imerge na 

auto-anulação que dispensa concepções e planos universais, pois só assim ele pode 

restaurar a credibilidade do trabalho de uma formação intelectual que pode estar 

perdendo seu lugar na cultura contemporânea (CONNOR, 2000). O mais importante 

é constatar que esse intelectual específico delineado por Foucault está 

intrinsecamente relacionado com a emergência da universidade como instituição que 

engendra o conhecimento científico. Emerge assim o papel do professor acadêmico 

que, substituindo intelectual universal, efetua a disseminação de saberes específicos 

e transversais. A crise da universidade designa a tentativa de empreender os esforços 

dos intelectuais especialistas em responder aos múltiplos problemas sociais. 

Segundo Connor (2000), ocorre no seio da própria academia, um aviltamento da 

vontade de poder no discurso acadêmico que procura a adaptação como meio de 

legitimação. Assim, a competência acadêmica não significa proferir um discurso 

crítico que abale todas as estruturas, mas capturar e assimilar as inferências que 

circundam em torno desse discurso. 

Enfim, a sociologia de Michel Foucault é importante porque analisa as 

engrenagens que o poder disciplinar incorpora em diferentes instituições (pode ser 

incluída a universidade), propiciando o exercício de mecanismos autoritários; e 

também aborda o processo do intelectual como um ator social que renuncia o papel 

protagonista que possuía na modernidade para se adaptar à condição de especialista, 

conferida pela instituição acadêmica, em uma sociedade contemporânea marcada 

por uma multiplicidade de dilemas e conflitos pontuais. 
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Já Michel Maffesoli (2015), em O Conformismo dos Intelectuais, que teve a 

colaboração de Hélène Strohl, adentra sua crítica sociológica na postura 

institucionalista da universidade. Para este sociólogo, a universidade ainda se 

encontra muito arraigada na sonolência dogmática do racionalismo moderno através 

dos experts acadêmicos que agem como “comissários” à procura da falta intelectual, 

da incorreção metodológica, tabus e autores indesejados. Dessa forma, esses 

pesquisadores se confinam em uma etiqueta que faz com que eles sejam qualquer 

coisa menos “inventores”. Com efeito, os tutores da opinião pública (acadêmicos, 

jornalistas e políticos) não apreendem a progressividade da pós-modernidade que dá 

um golpe aos valores estabelecidos enfatizando o lúdico, o festivo, o onírico e o 

imaginário cada vez mais presentes na vida humana (MAFFESOLI; STROHL, 2015). 

Como sublinha Bauman (2014), a sociologia de Maffesoli descreve o mundo 

contemporâneo como um “território flutuante” em que os seres humanos encontram 

uma “realidade porosa”. Somente as pessoas ou coisas fluidas em estado de 

constante transformação e contingência se adaptam neste território. Qualquer 

arraigamento ou solidez que possa existir deve adquirir um cunho dinâmico, sendo 

reconstituído cotidianamente, uma espécie de “estar de viagem” (BAUMAN, 2014). 

Retomando a crítica à universidade, Maffesoli salienta que esta instituição 

perdeu o prestígio social devido à sua resistência aos pensamentos e métodos que, 

sob qualquer espectro, parecem interditar o seu próprio território: 

Questionamo-nos e com razão inquietamo-nos, não se, causa, sobre a perda 
de prestígio da universidade francesa, seja no estrangeiro ou em seu próprio 
país. Não é, talvez exagerado dizer que sua fonte direta é a conjunção da 
mediocridade e da covardia, cada qual gerando a outra. Covardia em relação 
a qualquer audácia de pensamento, a qualquer assunto tabu, a qualquer 
método discordante, que junto a desconfiança habitual no meio universitário 
sobre qualquer coisa cuja mediocridade não seja garantida. Ao final, isso dá 
fruto, como, no caso, o desinteresse em relação a nossas universidades 
(MAFFESOLI; STROHL, 2015, p. 77). 

 
Desse modo, o meio acadêmico opera através de um mecanismo de exclusão 

ancorado em uma rotina que delimita arbitrariamente as fronteiras do conhecimento 

não reservando lugar para a pluralidade dos saberes. Com efeito, a universidade 

engendra desse modo, remetendo à sociologia de Elias, uma relação de 

“estabelecidos e outsiders”, cujo mecanismo de controle repousa na desconfiança 

cotidiana a qualquer assunto que foge do domínio dos acadêmicos ou “experts” que 

nela estão inseridos. Trata-se de um aviltamento à própria figura do “intelectual 

específico” proposta por Foucault, pois estes acadêmicos encontram-se vedados às 
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mutações e organicidade da própria sociedade contemporânea. Maffesoli e Strohl 

(2015) reiteram as críticas enfatizando que, até a década de 1990, as disciplinas das 

ciências humanas, sociais e políticas, podiam gozar, em seus cursos, do prestígio 

estabelecido dos pensadores de renome, mas que atualmente as mentes livres 

questionam qualquer legitimidade seja no mundo universitário, midiático ou político. 

Eles também apontam para a existência de convenções intelectuais que perpassam 

o meio acadêmico, como um marxismo obsoleto, que marca fortemente o fundamento 

das opiniões e análises científicas dos professores-pesquisadores como “teoria 

crítica” (MAFFESOLI; STROHL, 2015). Há outras formas de etiquetas acadêmicas 

como o feminismo e o politicamente que Maffesoli considera nocivas para a 

compreensão do mundo pós-moderno, assentado nas trocas tribais, no emocional e 

na constatação do estar-junto. 

Tal concepção assaz enamorada da pós-modernidade é o grande problema da 

sociologia de Maffesoli. Com efeito, ela não percebe que as próprias questões 

trazidas pelo mundo pós-moderno já se tornaram jargões acadêmicos. Fredric 

Jameson (2006), avaliando a situação que tanto o pensamento crítico como a teoria 

se deparam nos EUA a partir dos anos 1980, assevera que a proliferação das 

chamadas teorias “nomeadas” (os “ismos”) é tão intensa a ponto de saturar a 

atmosfera intelectual e cultural de uma forma sem precedentes, tornando sem sentido 

qualquer separação do “intrínseco” de qualquer perspectiva crítica uma vez que esta 

se converte numa nova teoria “nomeada”. Cumpre salientar o quanto as 

universidades brasileiras se apropriaram de conceitos pós-modernos como 

“desconstrução”, “diferença”, “fragmentação”, para reformularem seus programas de 

curso dando nova roupagem às suas torres de marfim. De qualquer forma, a teoria 

social de Maffesoli revela sua vitalidade ao denunciar as tribos acadêmicas e o poder 

vertical que professores universitários exercem sobre os discentes. Há uma 

passagem em que ele ressalta os artifícios de exclusão articulados por acadêmicos 

cujo resultado é o enrijecimento das práticas autoritárias e clientelistas na 

universidade: 

 
Em tempos mais antigos, a técnica do bode expiatório, aquela de colocar no 
índex, no dogmatismo eclesiástico e igualmente em quarentena, eram 
mecanismos de exclusão que chocam frequentemente aqueles que, tentam, 
frente às opressões acadêmicas, fazer surgir alguma ideia ou texto inovador. 
Aliás, é interessante notar que nas transmissões de abaixo-assinados, como 
falei, infantis, a maioria daqueles que os assinam são obrigados a fazê-lo. 
Dependência do empregado em relação ao chefe de serviço, do estudante 



O conformismo dos acadêmicos 

214 
 

em relação a seu professor e de inúmeras situações do mesmo tipo que 
traduzem, paradoxalmente, a persistência práticas quase feudais, 
clientelistas e mafiosas (MAFFESOLI; STROHL, 2015, p. 91-92). 

 
Maffesoli também reprova a atuação desses intelectuais que, fora da 

academia, monopolizam as instâncias decisórias das áreas culturais e intelectuais em 

diversos espaços públicos. Tudo isso em conjunto, pois a especificidade desses 

pesquisadores se debruça num mimetismo naturalista que os permite imitar uns aos 

outros, propiciando um consenso discursivo (MAFFESOLI; STROHL, 2015). Em 

síntese, a teoria sociológica de Maffesoli salienta os mecanismos de exclusão 

adotados pelas autoridades acadêmicas, já que estas, aprisionadas em acepções 

limitadas do saber em um processo de saturação, não assimilam a dinâmica da 

sociedade contemporânea com os seus devidos anseios. 

Dado o arcabouço teórico deste trabalho, resta-nos analisar algumas situações 

que refletem a forma como o autoritarismo se reverbera no meio acadêmico, 

destacando a própria gênese da universidade brasileira com o seu propósito elitista e 

patrimonialista, o corporativismo nas seleções de mestrado e de doutorado, as 

relações autocráticas dos docentes em relação aos discentes e os transtornos 

decorrentes da pressão e do estresse sofridos pelos pós-graduandos.  

 

O autoritarismo na universidade brasileira: gênese e repercussão 

Sendo o Brasil um país que nunca conheceu um Estado de Bem-Estar Social 

propriamente dito, apenas alguns direitos sociais concedidos nos períodos da Era 

Vargas (1930-45) e da conhecida “República Populista” (1946-64), a criação da 

universidade brasileira não poderia fugir do viés autoritário e patrimonialista existente 

nas instituições brasileiras. Em Escritos sobre a universidade, Marilena Chauí (2001) 

reitera essa afirmação, asseverando que nas universidades federais predomina uma 

aceitação acrítica do modo como foram criadas de acordo com as ambições das 

oligarquias locais que as utilizaram como cabides de empregos para clientes e 

parentes que não investem nas condições materiais necessárias para funcionarem 

como verdadeiros centros universitários. O poder executivo, por sua vez, 

desconsiderando as lutas dessa instituição para superar essas debilidades, acaba 

desgastando os docentes e os discentes, fazendo com que os primeiros primem seu 

ativismo político na melhoria de cargos, salários e carreiras baseadas em tempo de 

serviço no lugar de uma melhor formação e pesquisa acadêmica (CHAUÍ, 2001). 
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O fruto mais amargo desse corporativismo docente, segundo a própria autora, 

debruça no fato de os universitários consentirem cada vez mais com a separação 

entre docência e pesquisa, conferindo aos títulos acadêmicos uma hierarquização 

entre a graduação e a pós-graduação em vez de concebê-las em conjunto. Portanto, 

o corpo docente permite que as reitorias reduzam a graduação a uma espécie de 

“ensino médio avançado”, eliminando bastante a pesquisa, para uma formação rápida 

e barateada; enquanto a pós-graduação se torna o instrumento seletivo dos docentes 

e discentes, aos quais é reservada a verdadeira formação acadêmica (CHAUÍ, 2001). 

Tal constatação a respeito dessa configuração hierárquica empreendida no espaço 

universitário é fundamental para compreendermos a relevância que é dada aos 

cursos de pós-graduação como os únicos meios que legitimam a excelência 

acadêmica não só da instituição com o seu devido corpo docente, como também dos 

discentes que realizam esses cursos na esperança de maior prestígio social e mais 

chances no mercado de trabalho.  

Chauí igualmente ressalta o fato de a universidade ter sido incapaz de 

estabelecer critérios para sua auto-avaliação, pois ela não logra em colocar-se como 

objeto do saber científico e, consequentemente, não elabora os procedimentos para 

que possa efetuar uma pesquisa de si mesma. Sendo assim, no meio acadêmico, os 

cientistas e pesquisadores mostram-se muitas vezes dominados pela ignorância e 

perplexidade, uma vez que se veem inseridos em uma instituição opaca e 

incompreensível. O único indicador que a universidade encontrou foi uma 

“produtividade” que pouco a auxilia para encontrar o seu papel na docência e na 

pesquisa (CHAUÍ, 2001). Além disso, ao invés de valorizar as diferenças e a 

heterogeneidade, essa instituição emprega as avaliações como o único meio de 

examinar o intercâmbio do conhecimento, homogeneizando ainda mais os objetos de 

estudo (ibidem). Essas asserções acerca da condição da universidade desvelam, de 

um lado, a frustração do nosso meio acadêmico em não produzir, retomando a análise 

sociológica de Foucault, uma geração de intelectuais especialistas capazes de avaliar 

e discutir os múltiplos problemas da sociedade contemporânea, conferindo 

credibilidade à formação intelectual e, por outro lado, as dificuldades da universidade 

em interagir com as mutações e o dinamismo da nossa sociedade, assimilando suas 

necessidades reais, conforme salientou Maffesoli. 

Considerando essa gênese clientelista e excludente das universidades 

brasileiras, assim como suas debilidades acarretadas ao longo do processo histórico, 
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cumpre-nos averiguar como as relações interpessoais entre os docentes e os 

discentes são afetadas pelo viés autoritário que se manifesta no meio acadêmico. A 

primeira manifestação do autoritarismo acadêmico pode ser verificada na admissão 

dos cursos de mestrado e doutorado. Conforme o depoimento de Gisele Lopes 

(2012), graduada em Ciências Sociais pela Unesp, as condições de ingresso aos 

cursos de pós-graduação como inserção na carreira acadêmica dependem muito, 

utilizando um termo de Max Weber, de um “acaso incontrolável”, visto que esta 

carreira encontra-se ancorada em uma hierarquia de posições e poder, manejando 

assim toda a força e tomada de decisões, de um lado, e por outro, toda a dependência 

e submissão. Dessa forma, podemos inferir que os procedimentos de seleção nos 

cursos de mestrado e doutorado estão marcados por uma série de distorções e 

arbitrariedades. Com efeito, muitas vezes os processos seletivos com suas 

respectivas regras ilustram mera fachada de formalidade, pois o que vale, na maioria 

dos casos, são as relações afetivo-pessoais (LOPES, 2012). Remetendo à sociologia 

de Norbert Elias, constatamos que ocorre, no meio universitário, lógicas de exclusão 

que refletem as tensões existentes entre o segmento que se encontra no topo da 

hierarquia acadêmica, isto é, uma parcela estabelecida do corpo docente que 

comanda os cursos de pós-graduação, e o vasto grupo de estudantes que desejam 

ingressar nesses cursos, de forma muitas vezes subserviente, com a esperança de 

conquistar um futuro melhor. É propício destacar, no depoimento dessa graduada, o 

tipo perverso de clientelismo que se figura nos vínculos entre os orientadores e 

orientandos: 

 
A relação entre orientadores/orientandos estabelece uma forma perversa de 
clientelismo, que sempre me pareceu semelhante a uma sociedade de corte 
medieval, com relações de suserania e vassalagem. Os professores 
doutores concursados ou titulares, estabelecidos o topo da hierarquia 
acadêmica e habilitados a lecionar e orientar pesquisas em centros de pós-
graduação, tratam a estes institutos como se fossem seus próprios feudos. 
Mesmo estando em universidades públicas, arvoram-se à posição de 
proprietários da vaga que detêm temporariamente por concessão e para 
prestação de serviços educacionais. “Esquecendo-se” de sua condição de 
servidores públicos – e dos princípios da moralidade, transparência e 
impessoalidade, que devem pautá-los – muitos acadêmicos patrimonializam 
seus cargos de professores/pesquisadores e os utilizam como bem o 
entendem (LOPES, 2012, n.p.). 

 
Este trecho mostra-se bastante revelador não somente por denunciar toda 

corrupção patrimonialista engendrada pelos professores titulares e assentados no 

parnaso da hierarquia docente, mas também por, indiretamente, desvelar afinidades 
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com as teorias sociais de Elias, Foucault e Maffesoli. Sendo assim, essa análise 

reitera a concepção de Elias da sensação de poder dos “estabelecidos” (neste caso, 

o corpo docente) que os legitima em efetuar estratégias de excluir estratos sociais ou 

segmentos no espaço acadêmico que eles consideram “inferiores”, o que pode ser 

evidenciado pelo fato desses “professores estabelecidos” conceberem os institutos 

de pós-graduação como “feudos” nos quais podem ser inseridos apenas os alunos 

que eles concederem. Em relação a Foucault, podemos inferir que esses docentes 

articulam na universidade pública uma espécie de “poder disciplinar” que, graças a 

um mecanismo patrimonialista existente, destaca os alunos considerados “mais 

apropriados” à política dos cursos e dos institutos, isolando-os dos demais. E, 

finalmente, de Maffesoli, podemos salientar o fato de que esses professores titulares 

favorecem o surgimento de “tribos acadêmicas” no ambiente científico, uma vez que 

a própria universidade é encarada por eles como um feudo, o que fatalmente leva a 

admissão de pós-graduandos que reproduzirão, de forma mimética, pesquisas e 

análises resultantes das “teorias” e “etiquetas” que confinam o horizonte intelectual. 

Devemos acrescentar que tanto o processo de seleção de professores como a 

escolha de alunos para iniciação científica na graduação apresenta similares traços 

corporativistas e clientelistas. Segundo o depoimento de Válber Almeida [2009], 

sociólogo e ex-professor da UFPA, existem editais para concursos de professores 

que foram preparados estritamente para favorecer um determinado programa de pós-

graduação em certa área. Isso significa que mesmo dentro dos programas de 

mestrado e doutorado existem candidatos que ficam impedidos de participar de uma 

seleção para docentes porque, apesar de estarem se formando nestes programas, a 

área de concentração requerida pelo edital é diferente daquela que eles escolheram 

(ALMEIDA, 2009). No que tange à iniciação científica, Rosana Pinheiro-Machado 

(2016) afirma que as bolsas oferecidas robustecem as fronteiras entre os “fortes” e os 

“fracos” graduandos. Por conseguinte, o estudante contemplado pela bolsa começa 

a mudar sua postura já que adquiriu “status” e as brigas entre os professores 

orientadores são reproduzidas. Tais atritos assumem natureza pessoal (disputas 

cotidianas), teórica (marxistas de um lado, weberianos de outro) ou disciplinar 

(antropólogos se sentem superiores aos sociólogos ou vice-versa) no ambiente 

científico (PINHEIRO-MACHADO, 2016). 

Como esperado, as próprias relações intersubjetivas entre os professores 

orientadores e os alunos mestrandos ou doutorandos desvelam outra faceta do 
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autoritarismo acadêmico. Gisele Lopes (2012) destaca a subserviência crônica 

arraigada na hierarquia universitária onde tudo circunda em torno dos caprichos dos 

superiores no topo. No caso dos docentes e dos discentes, a segurança destes 

últimos só pode ser efetuada através da bajulação e da submissão que, no ambiente 

da pesquisa, tornam-se os pré-requisitos essenciais e subentendidos, ou seja, 

códigos de conduta não verbalizados ou escritos, já que a atuação dos primeiros, 

sendo de má-fé ou má-vontade, pode comprometer toda carreira do orientando, 

independente de sua qualidade científico-intelectual (LOPES, 2012). 

Rosana Pinheiro-Machado (2016) também ressalta as atitudes 

antipedagógicas de professores que, valendo-se do status conferido, humilham 

alunos em salas de aula, reuniões de pesquisa e bancas examinadoras. Como 

reação, os discentes igualmente encaram o ingresso ao mestrado e ao doutorado 

como demarcações de status e, consequentemente, constroem performances 

durante os seminários e apresentações, sinalizando genialidade em um contexto de 

pouca objetividade na sala de aula (PINHEIRO-MACHADO, 2016). Aproveitando a 

sociologia de Elias, no que concerne aos conflitos entre os habitantes de Winston 

Parva, este sociólogo conclui que os membros estabelecidos procuram fortificar ainda 

mais as desigualdades, enquanto os indivíduos outsiders tentam amenizar os 

artifícios que asseguram sua inferioridade na comunidade local. Comparando com o 

meio acadêmico, podemos observar que enquanto os docentes utilizam seus 

privilégios para exercer uma atuação autocrática em diversos setores da 

universidade, os discentes forjam uma excelência que aparentemente opera durante 

as exposições orais na ilusão de serem absorvidos futuramente pela instituição. 

O clímax dessas relações conflituosas acarreta, para os mestrandos e os 

doutorandos, o desenvolvimento de transtornos e, até mesmo, de patologias de 

ordem psíquica. O artigo de Rodrigo de Oliveira Andrade (2017) sublinha o fato de 

que a dinâmica da pós-graduação é marcada, muitas vezes, por um ambiente onde 

as pressões para publicar artigos, carga de trabalho excessiva e cobranças 

decorrentes do nível de exigência dos professores são muito comuns. De acordo com 

os dados fornecidos pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), podem 

ser verificados entre esses estudantes dois tipos de distúrbios psicológicos 

conhecidos como “síndrome de burnout”, em que a pessoa atinge um alto índice de 

exaustão devido ao trabalho excessivo sem descanso, e a “síndrome do impostor”, 

que aflige alunos que não conseguem aceitar os resultados obtidos por mérito próprio 
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(ANDRADE, 2017). Um dos fatores capitais para a ocorrência dessas doenças 

psíquicas entre pós-graduandos deve-se à autoridade abusiva exercida pelos 

professores orientadores que, além de não cultivar uma empatia com os alunos, apela 

até mesmo para o assédio moral: 

 
Também a relação com o orientador pode contribuir para o desenvolvimento 
de distúrbios psicológicos. Vários são os casos registrados pela ANPG de 
atitudes abusivas ou negligentes relatados por estudantes que sofreram 
assédio moral durante reuniões ou aulas.  Igualmente frequentes são os 
casos que chegam à ANPG de orientadores omissos diante de questões 
ligadas à pesquisa de seus orientandos ou aqueles que solicitam aos alunos 
tarefas não relacionadas às suas pesquisas (ANDRADE, 2017, p. 64). 

 

Somando-se a todas essas atitudes despóticas da parte dos docentes 

orientadores, devemos inserir as ameaças de abandono de pesquisas que estes, 

incapazes de estabelecer o diálogo, fazem com os seus orientandos. Em suma, toda 

essa arbitrariedade docente retratada nestes relatos indica o auge do despotismo 

conferido aos professores que, inconscientemente ou não, agem como agentes da 

exclusão, do corporativismo, do clientelismo e do patrimonialismo capitalizados pelas 

instituições brasileiras ao longo de um extensivo processo histórico. A metáfora dos 

“comissários” utilizada por Maffesoli que é atribuída aos acadêmicos que 

autocraticamente cerceiam o vasto território do conhecimento humano parece muito 

pertinente neste caso. Podemos incluir até mesmo a das “práticas mafiosas” que ele 

emprega para denunciar a dependência dos alunos para com os seus professores no 

meio universitário. 

 

Considerações Finais 

De acordo com o desenvolvimento exposto, considerando como resultados os 

relatos dos estudiosos ao longo do texto, podemos concluir que, no meio acadêmico, 

muitos docentes respaldados por um capital institucional, exercem um poder 

autoritário perante os discentes dos cursos de pós-graduação que, na maioria dos 

casos, só pode ser constatado nas relações intersubjetivas. Com o suporte das 

teorias sociais de Norbert Elias, Michel Foucault e Michel Maffesoli, associado com 

os relatos apresentados, constatamos que o viés autoritário se inicia, na verdade, 

desde a graduação, percorrendo a pós-graduação, considerada por muitos a 

excelência da formação acadêmica, onde as irregularidades já podem ser observadas 

na seleção para os cursos de mestrado e doutorado e, sobretudo no período de 
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elaboração das pesquisas onde os professores orientadores demonstram 

explicitamente suas condutas autocráticas em relação aos orientandos. 

Observando, na atual conjuntura, o obscurantismo imposto por um governo 

imbuído de orientações fundamentalistas, reacionárias e antidemocráticas, assim 

como a sólida reforma neoliberal que tem sido engendrada na universidade pública 

pelos governos anteriores desde a década de noventa, cumpre alertar que a atuação 

despótica de muitos docentes, além de enrijecer um perfil excludente e patrimonialista 

adquirido pela universidade brasileira, e conduzir muitos estudantes a distúrbios 

psicológicos, corrobora com o conformismo de boa parte da sociedade que concebe 

como meios de moralização institucional os efeitos deletérios do neoliberalismo, tais 

como a baixa remuneração e perda de direitos, precarizando a situação dos 

acadêmicos, e a ingerência abusiva da iniciativa privada que debilita a autonomia 

pedagógica. 
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Resumo: O objetivo do artigo é demonstrar como, para o desenvolvimento do projeto pretademia, 

buscamos construir metodologicamente uma concepção abrangente do lugar social da “mulher negra” 

como sujeito político e de produção de conhecimento na sociedade capitalista. Nos baseamos, para 

tal, no conceito de interseccionalidade, em sua utilização pela epistemologia feminista negra e 

decolonial, que, juntamente com outras noções, apoiaram a construção dos descritores utilizados para 

formação do banco de dados da pesquisa “Os Estudos acadêmicos sobre Mulheres Negras” (1987-

2017). 

Palavras-chave: descritores; mulher negra; epistemologia feminista negra; epistemicídio; pesquisa 

quantitativa. 

 
Introdução 

 

O Projeto pretademia nasceu a partir de um interesse que mobilizou as 

autoras deste artigo em 2017, quando se viram desafiadas a investigar o estado da 

arte das teses e dissertações que tematizam mulheres negras no Brasil. Inicialmente, 

o projeto foi denominado “Os estudos sobre mulheres negras no Brasil”. Tal proposta 

tinha como pressuposto e problema central a invisibilidade da mulher negra nos 

estudos acadêmicos, tanto no campo de estudos de relações raciais e etnicidade, 

quanto no campo de estudos de gênero e sexualidade (MATTOS; MATTOS; 

SANTOS, 2020).  

Nossa compreensão sobre o tema considerava ainda que essa invisibilidade 

se configura, para as mulheres negras, tanto quando se encontram na posição de 

autora, como quando são objeto de pesquisa. Assim, era objetivo inicial da pesquisa 

levantar os dados sobre essa produção cujo foco são as mulheres negras e, assim, 

ter uma percepção mais detalhada do todo de pesquisas disponíveis sobre o tema. A 

 
1 Esta pesquisa e artigo vinculam-se ao Grupo de Pesquisa do CNPq DiHCI - Direitos Humanos, 

Cultura e Identidade, linha de pesquisa Raça, Gênero e Opressão por meio do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro. A pesquisa também dialoga com o NEABI e o NDIVAS (NUGEDS) do Campus 
Belford Roxo. Este trabalho não teria sido possível sem a contribuição de nossas bolsistas e ex-
bolsistas: Karina Baptista da Cruz Romano, Karine Souza Silva e Luana Alves da Silva. 
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partir da formação do banco de dados foi possível inferir que o tema “mulheres 

negras” não é um lugar social ou uma vivência presente na produção científica do 

"espaço acadêmico"2, especialmente quando envolve mulheres negras pesquisando 

sobre si mesmas. 

Na primeira etapa da nossa investigação3, conseguimos, por meio da análise 

do banco de Teses e Dissertações da Capes de 1987 a 2017, demonstrar como é 

ainda reduzido o número de teses e dissertações sobre as vivências e subjetividades 

das mulheres negras em comparação com os estudos sobre relações raciais de modo 

mais amplo. O mesmo pode ser afirmado para o campo dos estudos de gênero.  

Nossa primeira hipótese para este reduzido número de pesquisas é a falta de 

professoras doutoras negras nos centros universitários que, como apontaram Ferreira 

(2018) e Xavier (2019), representam apenas 0,4% das docentes com doutorado no 

Brasil. Esta ausência é um dos principais motivos para este fenômeno, já que a 

carreira docente e a produção de saber científico são espaços sociais “negados” às 

mulheres negras, especialmente em razão do racismo e sexismos estruturais que 

organizam a sociedade brasileira, discriminações tão magistralmente analisados por 

Gonzalez (1984). 

Neste contexto, o feminismo negro emerge não apenas como uma teoria ou 

uma luta identitária, pois a perspectiva das “mulheres negras” se apresenta como um 

novo projeto de sociedade baseado nas lutas por justiça social, liberdade e igualdade. 

A luta evidencia a categoria “mulher negra” como um sujeito político com projeto de 

sociedade mais amplo e inclusivo a partir do seu lugar como base da pirâmide social 

(RIBEIRO, 2018; MULHER..., 2019). Djamila Ribeiro (2018, p. 122) aponta que o 

feminismo negro é importante para o debate político porque ao revelar como 

diferentes formas de opressão se combinam e entrecruzam para gerar novas formas 

de opressão, aponta para outras possibilidades de existência: “[...] o arcabouço 

teórico e crítico trazido pelo feminismo negro serve como instrumento para se pensar 

não apenas as próprias mulheres negras, categoria também diversa, mas sobre o 

modelo de sociedade que queremos”. 

 
2 Embora não seja o tema proposto para discussão no escopo deste artigo, colocamos “espaço 
acadêmico” entre aspas porque não consideramos que seja um lugar social “natural” e circunscrito, 
apolítico e com ausência de disputas sobre a definição sobre que tipos de conhecimentos são 
considerados “acadêmicos” e quais são as disciplinas “acadêmicas” consideradas com maior ou menor 
grau de objetividade em relação a outra. 
3 Para os resultados dessa primeira etapa consultar Mattos, Mattos e Santos (2020). 



A construção da categoria “mulher negra” a partir de uma perspectiva interseccional e decolonial 
 

225 
 

Além da opressão de gênero e raça, os fenômenos da invisibilidade, 

silenciamento, epistemicídio e colonialidade do saber promovem também uma 

barreira social. Entende-se mesmo que o silenciamento faz com que as mulheres 

negras não sejam as protagonistas dos relatos de suas próprias experiências, no 

“espaço acadêmico” ou em outros campos de saber, como literatura, artes plásticas, 

cinema etc. 

Como pesquisadoras negras, nosso interesse no projeto pretademia é 

contribuir para o fortalecimento do campo de estudos sobre mulheres negras, criando 

um catálogo de referência na web, para atuais e futuras pesquisadoras. Outro objetivo 

importante é compreender o uso realizado pelos pesquisadores das categorias 

gênero e raça ao longo dos anos nos estudos acadêmicos. Nossa hipótese é que 

grande parte dos estudos reforça a noção de raça no sentido biologizante e 

culturalista a partir da hierarquização racial e de cor que é específica da sociedade 

brasileira, como demonstrou Nogueira (2007) através do conceito de preconceito de 

marca4.  

Além do racismo e do sexismo já apontados acima como barreira para alunas 

e docentes negras ingressarem no "espaço acadêmico", é relevante destacar ainda a 

falta de um campo bem delimitado de estudos sobre mulheres negras e para o 

feminismo negro, como existe nos Estados Unidos. A partir da comparação do campo 

acadêmico brasileiro e nos Estados Unidos, entre 1970 e 1980, período no qual se 

conforma o campo de estudos sobre mulheres negras nos EUA, a pesquisa de 

Caldwell (2010) aponta na direção desta ausência. Mesmo com obras fundamentais 

de pesquisadoras negras como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e Sueli Carneiro, 

ainda é difícil delimitar um “campo de estudos de mulheres negras” devido à omissão 

da questão racial na produção acerca de gênero e sexualidade por parte das 

mulheres brancas, que ainda são maioria entre as pesquisadoras acadêmicas 

brasileiras nas universidades e centros de pesquisa. Tal omissão se deve, confirma e 

 
4 O autor opera com a distinção origem versus marca associada a outros atributos sociais que 

amenizariam os traços físicos, já vislumbrava a importância da comparação entre experiências 
diversas de relações inter-raciais e já atentava para a crítica à ideologia racial tradicional presente no 
Brasil e em alguns estudos raciais (de intelectuais brasileiros e estrangeiros). [...] Para Oracy, a 
anulação do critério de origem (que prevalece no sistema de relações raciais norte-americano) e a 
eleição do fenótipo como eixo fundamental do sistema classificatório pesquisado, faz com que este 
não possua limites bem definidos entre as categorias. Mesmo com uma ampla possibilidade de 
variações, o sistema tem seus limites “fenotípicos” extremos: o “preto retinto” – “cabelos 
encarapinhados, lábios grossos e nariz platirrínio” e o “branco” – “cabelos finos e loiros, lábios finos e 
nariz afilado (MATTOS, 2005). 
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reproduz o processo de racismo estrutural, colonialidade do saber e epistemicídio 

(ALMEIDA, 2018; CARNEIRO, 2005; SEGATO, 2012). 

Collins (2019), hooks (2019) e Kilomba (2019) compartilham da opinião de que 

o "espaço acadêmico" e as epistemologias hegemônicas possuem pressupostos que 

deixam intelectuais negras sempre à margem da produção de conhecimento. Mas o 

pensamento feminista negro ou epistemologia do feminismo negro é a nossa voz 

política para falar de mulheres negras a partir do ponto de vista das mulheres negras, 

que possuem vivência e experiências tanto na margem como no centro. 

 Collins (2019) também descreve que existe uma estrutura de instituições 

sociais e epistemológicas para reforçar o poder do homem branco de validar ou não 

o conhecimento produzido no "espaço acadêmico", em jornais, literatura, artes, etc. 

Mesmo os pesquisadores brancos que atuam na área de estudos sobre as relações 

raciais, constroem e defendem o controle da imagem da mulher negra, por exemplo, 

como mummy (mãe preta). Neste sentido, a análise do banco de dados extrapola o 

campo acadêmico propriamente dito e o silenciamento é reforçado através das outras 

instituições sociais de divulgação cultural e científica. 

Embora a Lei de Cotas nas Universidades Federais Públicas tenha 

impulsionado o número de pesquisas acadêmicas sobre relações raciais e sobre 

mulheres negras, a proporção da produção ainda é pequena quando comparada a 

outros temas (ARTES; MENA-CHALCO, 2017; MATTOS; MATTOS; SANTOS, 2020). 

Portanto, logo percebemos que conceber apenas os descritores “mulher negra” e 

“mulheres negras” para mapear o catálogo de teses e dissertações da Capes, não 

revelaria todas as pesquisas acadêmicas que trazem experiências de mulheres 

negras. No período pós-Lei de Cotas (2010 a 2017), percebemos, porém, que começa 

a se delinear um campo de estudos sobre “mulheres negras” no Brasil, principalmente 

nas áreas de conhecimento de História e Educação, onde se concentram a grande 

parte dos estudos sobre o tema, representando 23% da produção (MATTOS; 

MATTOS; SANTOS, 2020, p. 198). 

Assim, na construção do problema de pesquisa, ao iniciar a investigação do 

Banco de Teses e Dissertações da Capes de 1987 a 2017, encontramos dificuldade 

em identificar a quantidade adequada de teses e dissertações com os descritores 

“mulher negra” e “mulheres negras”. Após um debate inicial, chegamos à definição de 

um total de 56 (cinquenta e seis) descritores para analisar o banco de Teses da Capes 

com o programa SPSS. Neste momento, o número de Teses e Dissertações sobre o 
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tema aumentou em aproximadamente 30%, já contabilizando a limpeza de falsos 

positivos.5 

Considerando o acima exposto e, ainda, que a noção mulher negra, enquanto 

categoria analítica, apresenta alguns problemas se analisada a partir da perspectiva 

sexista, racializante e biologizante, que se baseia no fenótipo, na cor e no sexo como 

marcos definidores deste grupo social, nossa proposta foi iniciar a construção de um  

problema de pesquisa que não partisse das mesmas concepções que são utilizadas 

para construção e reprodução das hierarquias de raça, gênero e classe. Estas 

hierarquias são, podemos afirmar, frequentemente reconhecidas e reforçadas por 

parte da literatura acadêmica sobre relações raciais, principalmente, quando 

pensamos no racismo à brasileira.  

Desta maneira, o objetivo do artigo é demonstrar o percurso de construção 

teórico-metodológica, desenvolvido por meio do conceito de interseccionalidade, em 

que buscamos desenvolver uma concepção abrangente do lugar social da “mulher 

negra”, enquanto sujeitos políticos e de produção de conhecimento na sociedade 

capitalista. Esta concepção apoiou a construção dos descritores utilizados para 

formação do banco de dados de Os estudos acadêmicos sobre Mulheres Negras no 

Brasil (1987-2017). A fim de apresentar esse caminho, este artigo se organizará em 

duas seções principais: na primeira, mais ampla, traremos as referências teóricas de 

feministas negras e decoloniais que apoiaram nossas reflexões, especialmente 

aquelas que discutem o poder dentro da academia e propõe uma epistemologia 

feminista negra (COLLINS, 2019) e não-branca de modo mais amplo. Essa teoria foi 

fundamental para o processo de formulação/seleção dos descritores. Na segunda, 

mais objetiva, abordaremos os elementos metodológicos para a construção dos 

descritores que permitiram a primeira versão do banco de dados pretademia. 

 

Epistemologia feminista negra, feminismo e coloniadade do saber 
 

Como destacado acima, o pressuposto do projeto pretademia é a 

manutenção, na sociedade brasileira, do processo de silenciamento da produção das 

populações racializadas e, em especial, das mulheres racializadas. A tese de Sueli 

Carneiro é, assim, uma das reflexões que fundamentam a pesquisa. A autora discute 

o silenciamento a partir da atualização da noção de epistemicídio com o objetivo de 

 
5 Para saber mais sobre a metodologia utilizada na pesquisa ver Mattos, Mattos e Santos (2020). 
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revelar como a colonialidade e o racismo atuam para silenciar e desvalidar o 

conhecimento produzido por intelectuais negras/os. Para a autora, 

[...] o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do 
conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção 
da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de 
qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes 
mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de 
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência 
material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de 
discriminação correntes no processo educativo. Isto porque não é possível 
desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem 
desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos 
cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o 
conhecimento “legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte 
a racionalidade do subjugado ou a seqüestra, mutila a capacidade de 
aprender etc (CARNEIRO, 2005, p. 97). 
 

Trata-se, desta maneira, de uma das facetas do racismo estrutural brasileiro 

(ALMEIDA, 2018) que, além de desqualificar os saberes produzidos pelas populações 

não-brancas - quando, por exemplo, os caracteriza como empiristas, excessivamente 

emotivos, não racionais, sem método e/ou pouco científicos -, ainda dificulta o acesso 

e a permanência desses mesmos grupos nos espaços acadêmicos tradicionais. Além 

da desqualificação do conhecimento produzido pelo Outro podemos também citar os 

trabalhos científicos realizados sobre esses Outros que serviram para reforçar a visão 

eurocêntrica e colonial, e que embasam o racismo epistêmico. 

Esse tipo de estrutura racista promove ainda uma espécie de negação de 

conceitos, problemas e metodologias que não aqueles autorizados pelo saber branco 

eurocêntrico que se reproduz nas academias brasileiras por meio da produção de 

acadêmicos que ainda se organizam a partir da lógica da colonialidade. Por diversas 

razões, dentre elas manter seu poder nestes espaços, muitos dos pesquisadores 

reproduzem as regras estabelecidas em centros de ensino europeus cuja base racista 

têm por séculos desautorizado os saberes dos povos que antes foram colonizados. 

As regras giram em torno daquilo que Kilomba (2019) define como os três mitos: mito 

da universalidade, mito da neutralidade e mito da racionalidade. 

A tese da autora sobre o “mito da neutralidade” demonstra que o conhecimento 

não é neutro, que está entrelaçado ao poder racial. Ocorre que o conhecimento 

produzido por intelectuais brancos - suas questões, objetivos e metodologias - foi 

equiparado a esta ideia de neutro. Neste aspecto, a autora ressalta a obsessão da 

branquitude acadêmica em afirmar constantemente que o conhecimento produzido 

pelos subalternos/marginalizados não é científico, não apenas porque é interior, mas 
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porque se utiliza de metodologias não validadas pela academia tradicional. As/Os 

intelectuais negras/os são lembradas/os diariamente pelo racismo institucional de que 

a academia não é seu lugar e que o corpo negro não pertence ao espaço acadêmico.6 

Kilomba (2019, p. 51-52) ressalta que a academia é o espaço onde se valida a 

relação entre conhecimento e poder racial. A autora aponta para o processo de 

outrificação ocorrido no espaço universitário, já que as pessoas brancas se tornam 

especialistas na cultura dos povos que denominam outros. Já o conhecimento 

acadêmico produzido pelas pessoas negras e demais populações racializadas sobre 

si mesmos são classificados como “demasiadamente subjetivo, muito pessoal; muito 

emocional; muito específico.” 

Nesse sentido, a academia não é um espaço neutro, nem tampouco 
simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e 
erudição, é também um espaço de v-i-o-l-ê-n-c-i-a. [...] Eles permitem que o 
sujeito branco posicione nossos discursos de volta nas margens, como 
conhecimento desviante, enquanto seus discursos se conservam no centro, 
como a norma. Quando elas/eles falam é científico, quando nós falamos é 
acientífico (KILOMBA, 2019, p. 51-52). 

 

Portanto, conclui a autora, as dicotomias: “universal/específico; 

objetivo/subjetivo; neutro/pessoal; racional/emocional; imparcial/parcial; elas/eles têm 

fatos / nós temos opiniões; elas/eles têm conhecimento / nós temos experiências” 

(KILOMBA, 2019, p. 52), não são simples categorias neutras. Trata-se de categorias 

organizatórias para manutenção das posições hierárquicas que sempre preservam a 

supremacia branca. 

A outra crítica incide sobre o “mito da objetividade”, que nada mais é do que 

um dispositivo de imposição da autoridade colonial sobre todos os saberes, línguas e 

culturas de outros povos. Neste sentido, Grada Kilomba (2019) pontua que a ciência 

e a academia não são espaços sociais apolíticos, mas reproduzem as relações raciais 

de poder que impõem o que deve ser considerado verdadeiro e em quem se pode 

acreditar. Portanto todos os temas, paradigmas e metodologias do academicismo 

tradicional, o que chamamos de epistemologia, não refletem um espaço heterogêneo, 

mas interesses da branquitude (KILOMBA, 2019). Em síntese, o saber produzido 

pelos brancos sempre é tomado - por eles mesmos - como objetivo e racional, já o 

 
6 Neste sentido, a crítica do movimento de mulheres negras é mais profunda, porque intersecciona 

gênero e raça. Durante o século XX, contudo, os movimentos feministas em geral já questionam a 
neutralidade científica a partir das epistemologias feministas e a noção de androcentrismo (BLAZQUEZ 
GRAF; FLORES PALACIOS; RÍOS EVERARDO, 2010). 
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dos povos racializados… Isso demonstra o porquê de a produção de intelectuais 

negras/os estarem sempre fora da agenda e do corpo acadêmico, pois há assimetria 

de poder e assimetria de acesso aos “recursos necessários para implementar suas 

próprias vozes” (KILOMBA, 2019, p. 52). 

O outro mito desconstruído por Grada Kilomba é o “mito da universalidade” 

científica que contribui diretamente para a consolidação dos outros dois mitos, na 

medida em que um alimenta o outro. Neste último, temos a ficção de que questões e 

métodos - a epistemologia de modo mais amplo - produzidos pelos brancos podem, 

de uma maneira ou de outra, ser estendidos a todas as sociedades. Basicamente, 

seu saber é tão amplo e profundo que explica o mundo, de maneira que as 

diversidades devem ser formatadas a fim de que “caibam” nestas questões, conceitos 

e métodos. 

 O grande problema de toda essa negação é que ela tem contribuído 

diretamente para a eliminação da existência e saberes das populações racializadas 

cujas questões de pesquisa são classificadas como não relevantes. Relatos de 

estudantes negras que hoje se encontram em graduações de diversas áreas apontam 

neste sentido: quando buscam abordar temas de seu cotidiano, por exemplo, ouvem 

que se trata de um problema “delas”. Em outras palavras, que não é um 

tema/problema relevante. 

Neste sentido, a metáfora utilizada por Grada Kilomba (2019) no capítulo “A 

máscara” ajuda-nos a compreender este silenciamento. A autora analisa o 

instrumento de tortura utilizado para calar as escravizadas no período colonial. O 

equipamento ficou muito conhecido no Brasil pelo culto à escravizada Anastácia. A 

autora se pergunta: do quê os brancos tinham tanto medo? O que os escravizados 

tinham a falar que poderia fazê-los ficar tão apavorados? 
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Imagem 1 - Escrava Anastácia silenciada pelo instrumento de tortura. 

 

Fonte: Tanabe (2020). 

O fim da colonização, contudo, não removeu os instrumentos de tortura, 

apenas atualizou-os ou, como conceitua Mbembe (2019), este ferramental foi 

recalibrado. Se ontem o silenciamento era físico, hoje ele toma uma forma mais 

simbólica, ainda que na prática seus efeitos também sejam sentidos nos corpos dos 

estudantes que não conseguem, por exemplo, acessar os espaços de saber ou, uma 

vez dentro, não conseguem permanecer ou tratar de temas que consideram 

relevantes. 

A discussão sobre a colonialidade e a produção de saber também nos 

interessa diretamente no projeto. Neste sentido, o debate em torno da colonialidade 

do saber são fundamentais para a discussão (LANDER, 2005), na medida em que 

apontam, de um lado, que o fim da colonização não representou o fim da colonialidade 

e, de outro, que as desigualdades próprias do processo colonial são extensíveis 

também à produção do conhecimento. Neste sentido, às colônias foi imposta uma 

dominação de conhecimento que impede os locais de refletir sobre suas realidades a 

partir de categorias - epistemes de modo mais amplo - que dialoguem com suas 

experiências. 

Um dos elementos centrais do processo de descolonização do saber - e 

elemento fundamental para toda a reflexão do projeto pretademia - é o enfrentamento 

de categorias formuladas nos centros europeus e impostas às colônias. Além disso, 

a formulação de categorias de pesquisa e análise da vida social que dialoguem com 

a realidade e experiência dos povos Sul-localizados.  

Neste sentido, as reflexões de feministas decoloniais também foram centrais 

para nossas discussões e para a formação dos descritores que foram criados no 
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contexto da pesquisa. Segato (2012) é uma delas e ao analisar as relações entre os 

nativos que estudou no Brasil, aponta para categorias como a de cultura - que fazem 

parte do conjunto colonial de produção de saber -, que, durante o processo 

moderno/colonial inserem hierarquias específicas na população estudada. Ela 

caracteriza o saber eurocêntrico como binário e possuidor de uma espécie de 

organização que não apenas opõe elementos - sempre dois - mas também os 

hierarquiza em torno de uma estrutura de opressão em que um dos pólos sempre 

está acima do outro.  

Outro movimento moderno/colonial fundamental é o encapsulamento dos 

seres, especialmente dos Outros, dentro destas categorias, um processo 

profundamente opressor que, ao enquadrar, exclui. Mulher, por exemplo, é uma 

categoria genérica que compreende, dentro da epistemologia eurocentrada, seres 

humanos que possuem uma conformação física específica. Contudo, ao inserir estes 

seres nesta categoria, exclui todas as outras feminilidades que não possuem tal 

conformação física. Deste modo, universaliza todos os seres dentro de uma noção e, 

ao mesmo tempo, elimina todos aqueles outros que não se conformam dentro dela. 

Desde o século XIX e o surgimento do movimento pelos direitos das mulheres, 

as mulheres negras questionam o conceito universal de mulher e seus atributos a 

partir da feminilidade. O discurso de Sojouner Truth (2014) e a análise trazida por 

Angela Davis em “Mulheres, Raça e Classe” (2016) demonstram como na divisão de 

trabalho na escravidão não havia diferença de tarefas na lavoura, na Casa Grande e 

nas famílias, como nos fazem crer algumas pesquisas e literatura sobre a escravidão. 

A primeira reivindicação do movimento das mulheres negras foi serem acolhidas 

pelos movimentos sociais em sua especificidade que é perpassada pela raça e pelo 

gênero. 

O debate mais recente, também fortalecido pelas epistemologias das mulheres 

negras, problematiza a universalidade da categoria gênero para analisar outras 

culturas e colonialidades diversas ao redor do mundo. O trabalho de Oyěwùmí (2018) 

traz uma crítica decolonial muito interessante a este processo, com foco na categoria 

de gênero. A autora demonstra os perigos da universalização do conceito de gênero 

para as sociedades africanas em que tal noção, tradicionalmente, não dialoga com a 

realidade do povo sobre o qual a autora se debruça: no caso, os Yorubá.  

Oyěwùmí revela que a noção de gênero não dá conta de analisar as relações 

entre homens e mulheres naquela sociedade - especialmente quando isolada de 
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outras categorias centrais, como a de senioridade -, por se tratar de um conceito que 

dialoga com a história e experiências eurocêntrica e capitalista. Mais importante: 

acentua como o processo de estruturação da colonialidade na construção de 

categorias como a de gênero encapsula mesmo as mulheres brancas que acabam 

por reproduzir as hierarquias que este tipo de conceito estabelece e dissemina. 

A colonialidade do saber e o poder que ela exerce sobre os intelectuais é tão 

poderosa que mesmo autores críticos do processo podem ser por ele capturados. 

Lugones (2008) aponta que o próprio Aníbal Quijano, pensador central para toda a 

reflexão sobre a colonialidade, não percebeu, a princípio, que essencializou as 

mulheres em seus textos. Mais importante, a autora revela que o conceito de gênero, 

no modo como foi concebido pelo processo moderno/colonial, reduz as relações de 

gênero à dominação de gênero 

Concebir el alcance del sistema de género del capitalismo eurocentrado 
global, es entender hasta qué punto el proceso de reducción del concepto de 
género al control del sexo, sus recursos, y productos es constitutiva de la 
dominación de género. Para entender esta reducción y el entramado de la 
racialización y el engeneramiento, debemos considerar si la organización 
social del «sexo» precolonial inscribió la diferenciación sexual en todos los 
ámbitos de la existencia incluyendo el saber y las prácticas rituales, la 
economia, la cosmología, las decisiones del gobierno interno y externo de la 
comunidad. Esto nos permitirá ver si es el control sobre el trabajo, la 
subjetividad/intersubjetividad, la autoridad colectiva, y el sexo, es decir los 
«ámbitos de la existencia» en el trabajo de Quijano, estaban 
«engenerizados». Dada la colonialidad del poder, creo que también podemos 
afirmar que contar con un lado oculto/oscuro y con un lado visible/claro es 
característico de la co-construcción entre la colonialidad del poder y el 
sistema de género colonial/moderno. Problematizar el dimorfismo biológico y 
considerar la relación entre el dimorfismo biológico y la construcción 
dicotómica de género es central para entender el alcance, la profundidad, y 
las características del sistema de género colonial/moderno.  
La reducción del género a lo privado, al control sobre el sexo y sus recursos 
y productos es una cuestión ideológica presentada ideológicamente como 
biológica, parte de la producción cognitiva de la modernidad que ha 
conceptualizado la raza como «engenerizada» y al género como racializado 
de maneras particularmente diferenciadas entre los europeos-as/blancos-as 
y las gentes colonizadas/no-blancas. La raza no es ni más mítica ni más 
ficticia que el género – ambos son ficciones poderosas (LUGONES, 2008, p. 
93-94). 
 

O processo moderno/colonial, deste modo, produz esse tipo de dominação 

opressora que não apenas hierarquiza homens e mulheres, como também brancos e 

negros, ricos e pobres, além de hierarquizar nações.  

Além disso, Segato (2012) ressalta a importância, como também apontava 

Oyěwùmí (2018), da análise do conceito de gênero em diálogo com os conceitos de 

raça, classe e nação e sobre os perigos de não fazê-lo. Neste ponto, retomamos às 

reflexões do feminismo negro que já nos anos 1970 apontava os problemas, dentro 
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do movimento feminista e também na academia, de abordagens que não 

entrecruzassem (interseccionassem) categorias de opressão como raça, gênero e 

classe. 

Autoras como Angela Davis, Kimberlé Crenshaw, Lélia Gonzalez e bell hooks 

são precursoras deste tipo de análise - ainda que não adotem necessariamente o 

termo interseccionalidade - e revelam que a compreensão da existência das mulheres 

fica completamente limitada e excludente quando não se avalia essas experiências e 

vivências a partir de um conjunto de características e conceitos que dialogam com 

estas vivências e experiências.  

Neste sentido, uma análise e movimento que se pretenda de fato inclusivo 

demanda de maneira urgente a construção de categorias que estejam atentas ao fato 

de que não apenas as experiências, especialmente as de opressão, dos sujeitos 

categorizados como mulheres é diferente daquelas dos homens, mas também de que 

as experiências das mulheres racializadas se distingue daquelas das mulheres 

brancas. Que as vivências das mulheres nascidas em nações pertencentes ao Sul 

Global se distinguem daquelas nascidas no Norte. Que as vivências das mulheres do 

Sul Global pertencentes às elites são distintas daquelas que vivem nas margens 

(hooks, 2019) e assim sucessivamente. Em síntese, que estejam atentos ao fato de 

que não é possível universalizar as experiências de todas as mulheres porque 

nenhuma categoria individualmente, ou seja, sem os devidos entrecruzamentos 

político-analíticos, dará conta de atender suas demandas sem silenciá-las. 

Este ponto é de extrema importância para este artigo, pois é nele que se 

fundamenta em grande parte a definição dos descritores que foram utilizados no 

banco de dados. Considerando as reflexões apresentadas nesta seção em torno do 

debate sobre racismo, epistemicídio, universalização / neutralidade / racionalidade e 

colonialidade, empreendemos um esforço intelectual de refletir sobre as diversas 

experiências dos sujeitos que foram categorizados como mulheres + negras, 

adicionando a estes termos outros que, entendíamos, poderiam dar conta destas 

experiências, sempre permeadas, é evidente, pela clara sensação de que estávamos 

excluindo algum tipo de vivência neste processo: não deliberadamente, mas em razão 

especialmente da infinitude de experiências possíveis. 
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Interseccionalidades e as vivências femininas negras pesquisadas 

No processo de definição e seleção dos descritores, tomamos como base, 

deste modo, este conjunto de críticas propostas por autoras e autores que se filiam 

ao feminismo negro e ao pensamento decolonial. Assim, buscamos produzir uma 

categorização que tivesse como fundamento e base uma perspectiva interseccional, 

ou seja, que buscasse entrecruzar categorias de opressão politicamente relevantes 

em torno de conceitos que, embora tradicionalmente utilizados como mecanismos de 

opressão pela sociedade moderno/colonial, também foram ressignificados a partir da 

luta e resistência das populações racializadas. 

Não é nosso objetivo, neste texto, fazer uma extensa discussão sobre os 

diferentes “conceitos de interseccionalidade” e os limites de cada um. Queremos 

descrever como foi o processo de construção do objeto da nossa pesquisa a partir da 

perspectiva interseccional, que não se resume apenas a sobreposição de raça, 

gênero, classe, nacionalidade etc., mas também a proposta da epistemologia das 

mulheres negras de que as vivências também são saberes válidos sobre a realidade 

social, já que no cotidiano a experiência acontece enredada a uma estrutura racista, 

sexista, classista e formada pela colonialidade. 

Neste percurso, nos deparamos com as ricas observações de Akotirene (2018, 

p. 31) sobre a interseccionalidade: 

Do meu ponto de vista decolonial, é contraproducente empregar 
interseccionalidade para localizar apenas discriminações e violências 
institucionais contra indígenas, imigrantes, mulheres, negros, religiosos do 
candomblé, gordos e grupos identitários diversificados. O padrão global 
moderno impôs estas alegorias humanas de Outros (...) mercadorias 
humanas na matriz colonial moderna heteropatriarcal do sistema mundo. O 
problema não está nas respostas identitárias dadas à matriz colonial, mas 
quais metodologias usamos para formular tais respostas, que, não de raro, 
enveredam para uma dependência da Europa Ocidental e Estados Unidos, 
a exemplo do feminismo da mulher universal (...). De pronto, a 
interseccionalidade sugere que raça traga subsídios de classe-gênero e 
esteja em um patamar de igualdade analítica. 
 

 Sendo essas metodologias baseadas na dicotomia universal/específico, como 

já pontuamos na sessão anterior do artigo. Para Akotirene (2018, p. 36-37) a 

“articulação metodológica” que é denominada de interseccionalidade pelas feministas 

negras recupera a ancestralidade, o Atlântico Negro, a transdisciplinaridade do 

“ensinando a teoria transgredir como bell hooks”, cartografando o pensamento de 

mulheres negras e terceiro mundistas”. 
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Em vez de somar identidades, analisa-se quais condições estruturais 
atravessam corpos, quais posicionalidades reorientam significados 
subjetivos desses corpos, por serem experiências modeladas por e durante 
a interação das estruturas, repetidas vezes colonialistas, estabilizadas pela 
matriz de opressão, sob forma de identidade. por sua vez, a identidade não 
pode se abster de nenhuma das suas marcações, mesmo que nem todas, 
contextualmente, estejam explicadas (AKOTIRENE, 2018, p. 39) 

 

 No final do percurso pela perspectiva interseccional, também discutimos sobre 

o lugar da mulher negra na sociedade brasileira a partir da Amefricanidade de Lélia 

Gonzalez (1984, p. 228) e as noções de mulata, doméstica e mãe preta. 

Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que 
mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência 
simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Pois o outro lado do 
endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento 
em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a 
culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes 
cargas de agressividade. É por aí, também, que se constata que os termos 
mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai 
depender da situação em que somos vistas. 
 

Ao final, a autora conclui que o Carnaval exalta a Amefricanidade através da 

mulata, que a verdadeira mãe, é a mãe preta, que cria e depois é odiada como preta 

e violentada como mucama (doméstica), porém na estrutura social brasileira, 

Gonzalez considera que a batalha simbólica foi ganha pelo negro. 

Se a batalha discursiva, em termos de cultura brasileira, foi ganha pelo negro, 
que terá ocorrido com aquele que segundo os cálculos deles, ocuparia o 
lugar do senhor? Estamos falando do europeu, do branco, do dominador. 
Desbancando do lugar do pai ele só pode ser, como diz o Magno, o tio ou o 
corno; do mesmo modo que a européia acabou sendo a outra (GONZALEZ, 
1984, p. 241). 
 

A perspectiva interseccional, mesmo que antes não recebesse este nome, 

constitui uma importante arma epistemológica contra a opressão do racismo e do 

sexismo. Esta perspectiva foi o que permitiu o alargamento do número de descritores 

e, entendemos, impede que pesquisas que tratem das variadas experiências das 

mulheres negras sejam silenciadas. 

Metodologicamente, a pesquisa de Artes e Mena-Chalco (2017) foi nossa 

principal referência para construção da abordagem quantitativa para formação dos 

descritores que viriam a ser utilizados na formulação dos filtros para a construção do 

banco de dados da pesquisa. A partir dele foi possível comparar a proporção das 

pesquisas acadêmicas sobre mulheres negras em relação às demais pesquisas sobre 

a população negra, que não chegam a 1% da produção acadêmica nacional. A 

contribuição mais importante desta pesquisa foram os descritores utilizados pelos 
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autores para analisar o Banco de Teses e Dissertações. Foi a partir deste conjunto 

de descritores que começamos a criar/selecionar os nossos próprios descritores, que 

totalizaram 56, na primeira análise do banco (MATTOS; MATTOS; SANTOS, 2020, p. 

192). 

A categorização base da qual partimos, conforme mencionado na introdução, 

foi exatamente a combinação de raça e gênero, qual seja, mulher + negra. De pronto 

identificamos que o banco não filtrava conjuntamente os termos em seu singular e 

plural. Assim, para cada descritor, foi necessário adicionar seu plural. Na sequência, 

seguimos debatendo e discutindo que outros termos remetiam às experiências de 

mulheres negras na sociedade brasileira. Assim, fomos interseccionalizando noções 

que dialogavam com tais vivências, como aquelas que se referem a questões 

geracionais, de trabalho/atuação profissional, religiosidades, formas de associação, 

parentesco, entre outras.  

Como neste momento inicial, a pesquisa ainda estava muito introdutória, a 

definição dessas categorias ficou centralizada nas pesquisadoras que se 

encontravam nesta primeira etapa, o que totalizou o número de descritores 

mencionados acima, cinquenta e seis. O Banco de Dados, após a definição dos 

descritores e primeira filtragem, totalizou 817 Teses e Dissertações, desenvolvidas 

em 120 pós-graduações. É relevante destacar que nem todos os descritores deram 

retorno. 

Levantou-se ainda a quantidade de descritores que aparecem por trabalho, 
resultando em: 1) 435 trabalhos com pelo menos 1 (um) descritor; 2) 260 
trabalhos contendo 2 (dois) descritores; 3) 91 pesquisas contendo 3 (três) 
descritores; 4) 23 pesquisas com 4 (quatro) descritores; 5) 5 trabalhos com 
5 (cinco) descritores e; 6) 3 contendo 6 (seis) descritores. Dos descritores 
levantados, apenas 34 foram identificados nos registros. O mais citado foi o 
termo “mulheres negras” (435), que aparece em pelo menos uma das 
variáveis em mais da metade das pesquisas. Este termo é seguido por 
“escrava” (272), “mulher negra” (202), “empregadas domésticas” (72), 
“escravas” (60), “professoras negras” (58), “famílias negras” (31), “mulheres 
quilombolas” (29), “negra brasileira” (28), “empregada doméstica” (24) e 
“jovens negras” (24) (MATTOS; MATTOS; SANTOS, 2020, p. 193-194). 
 

Quadro 1 - Descritores utilizados para formação do banco de dados 
 

1. adolescente negra  
2. adolescentes negras   
3. aluna negra   
4. alunas negras  
5. ativista negra   
6. ativistas negras   
7. escrava   
8. escravas   

20. irmãs negra   
21. irmã negra   
22. irmandade de 

mulheres negras   
23. irmandades de 

mulheres negras   
24. irmandade de 

mulheres pretas   

39. mulher negra   
40.  mulheres de cor   
41. mulheres de 

terreiro   
42. mulheres negras   
43. mulheres pretas   
44. mulheres 

quilombolas   
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9. empregada doméstica   
10. empregadas 

domésticas   
11. escrava negra   
12. escravas negras  
13. estudante negra   
14. estudantes negras  
15. família negra   
16. famílias negras  
17. grupo de negras   
18. intelectuais negras   
19. intelectual negra 

25. irmandades de 
mulheres pretas   

26. irmandade de negras   
27. irmandades de 

negras   
28. jovem negra   
29. jovens negras   
30. mãe de santo   
31. mãe negra   
32. mães negras   
33. menina negra   
34. meninas negras   
35. mulher de cor   
36. mulher de terreiro   
37. mulher preta   
38. mulher quilombola 

45. negra brasileira   
46. negras brasileiras   
47. professora negra   
48. professoras negras   
49. profissionais 

negras   
50. profissional negra   
51. tia negra   
52. tias negras  
53. tia preta  
54. tias pretas  
55. tia baiana  
56. tias baianas  

Fonte: das autoras. 

Assim, neste movimento inicial, o processo envolveu um trabalho muito 

artesanal de associação de termos que consideramos fundamentais dentro das 

experiências das mulheres negras. A relação entre raça e gênero foi a mais utilizada 

na primeira etapa da pesquisa, mas também criamos, como destacado, atributos 

relacionados à raça/gênero/classe, raça/gênero/família, raça/gênero/território, 

raça/gênero/religiosidade, dentre outros. Neste sentido, buscamos na perspectiva 

interseccional e nos diversos significados, práticas e resistências que ela desvela nas 

vivências, nas epistemologias e nos movimentos sociais das mulheres negras, a base 

para a concretização desta proposta de pesquisa. 

Considerações Finais 

Neste artigo, buscamos apresentar o percurso de reflexão utilizado para a 

construção da metodologia de criação e seleção dos descritores da pesquisa 

pretademia. Para tal, retomamos conceitos e abordagens fundamentais para a 

construção dos descritores, assim como apresentamos o resultado desta seleção, 

como a perspectiva interseccional, não apenas como uma metodologia, mas como 

uma forma de pensar mais próxima a vivência das mulheres negras e o seu lugar na 

sociedade estruturada pelo racismo, sexismo, capitalismo e a colonialidade. 

Após esse primeiro levantamento, já é claro para estas autoras que outros 

termos precisam ser adicionados e o Banco de Teses e Dissertações da Capes 

novamente varrida a partir deste recorte ampliado. Para este novo momento que será 

empreendido em 2021, convidamos as bolsistas da pesquisa para contribuir com 

sugestões de termos, assim como incluímos alguns que foram sugeridos por 
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estudantes e pares que presenciaram alguma das apresentações dos resultados da 

pesquisa. O objetivo é, após esta nova filtragem, reorganizar o banco e iniciar um 

trabalho de análise das teses e dissertações, a fim de nos debruçar sobre este novo 

objeto, qual seja, a abordagem teórica utilizada pelas autoras/autores na construção 

de sua pesquisa.  

Esta etapa do projeto dialoga com o interesse das autoras em conhecer como 

as abordagens sobre mulheres negras têm sido realizadas. As perguntas centrais 

giram em torno da necessidade de se compreender se estas análises enfrentam ou 

reificam os conceitos universalizantes sobre as mulheres negras que podem reforçar 

o racismo, sexismo e classismo que caracterizam a cultura brasileira. 

Antes de finalizar este artigo, consideramos importante fazer uma observação 

sobre a produção acadêmica no país. No processo de filtragem, decidimos por buscar 

pelo menos um dos descritores nos campos título, resumo e palavras-chave. O baixo 

retorno na quantidade de pesquisas nos faz imaginar - especialmente considerando 

nossas próprias experiências como mestres e doutoras - que existe pouca ou 

nenhuma formação dos estudantes de pós-graduação na organização desses 

campos que acabam por ser percebidos como secundários em relação ao texto da 

tese/dissertação. 

 Contudo, entendemos que uma atenção a estes campos é de fundamental 

importância no combate ao epistemicídio: para que os trabalhos sobre mulheres 

negras e sobre a população racializada de modo geral sejam encontrados, é de 

central importância que os estudantes compreendam a relevância de utilizar conceitos 

que dialoguem com as experiências não apenas acadêmicas, mas de vivência destas 

populações. É fundamental que orientadores participem mais ativamente neste 

processo de escrita e definição de termos e que bibliotecários sejam convidados a 

debater este tema com os estudantes, assim como auxiliá-los na construção mesmo 

de suas palavras-chave, eventualmente.  

Em síntese, é necessário qualificar estes campos de pesquisa a fim de que os 

trabalhos sejam encontrados por outras pesquisadoras e que nossas pesquisas não 

se percam nas prateleiras de invisibilidade da websfera. 
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Resumo: Este estudo, desenvolvido no campo das pesquisas em Artes Cênicas, pretende investigar 

caminhos para a exploração das expressividades do artista em formação através da perspectiva da 

descolonização dos corpos. O objetivo é buscar, por meio de pesquisas de materiais diversos, 

conteúdos que dialoguem com a formulação desta proposta distribuída em duas etapas: 

fundamentação teórica e investigação de manifestações práticas. O estudo desenvolvido neste artigo 

contempla o primeiro passo da etapa inicial desta pesquisa e propõe uma análise – como uma espécie 

de resenha da fala – e diálogo com o pensamento de Wanderson Flor do Nascimento (UnB), que 

percebe nas práticas dos terreiros alternativas para se pensar outras lógicas do corpo, diferentes das 

impostas pelo colonialismo. 

 

Palavras-chave: Descolonização; Corpo; Expressividade; Terreiros. 

 

 

Introdução 

 

A presente investigação propõe o reconhecimento das potencialidades 

expressivas do corpo por meio de uma alternativa de processo de descolonização. O 

ponto inicial desta pesquisa consiste na busca por materiais teóricos e publicações 

de diferentes formatos que dialoguem com o tema e proponham direcionamentos para 

a composição dessa proposta. Como primeiro passo, será realizado um estudo sobre 

o pensamento do professor e filósofo Wanderson Flor do Nascimento (UnB) que 

sugere as dinâmicas dos terreiros1 como alternativa para pensar outras lógicas do 

corpo, diferentes do modelo imposto pelo colonialismo. A fala que apresenta sua 

proposição foi realizada em outubro de 2020, através do projeto Vagamundos: um 

laboratório cênico, proposto pelo CPT-SESC2 e seu conteúdo permeia toda a 

fundamentação abordada no presente estudo. Colabora com esta investigação, 

 
1 A ideia de terreiro para Wanderson Flor do Nascimento está para além de locais de manifestações 

religiosas de matrizes africanas. Trata-se da criação de territórios de potente conexão com 
ancestralidades africanas e indígenas, em aliança com seus saberes, práticas, valores e 
imaginários (COSMOLOGIAS..., 2020). 

2 Debate realizado através do projeto Vagamundos – Um Laboratório Cênico, em 14/10/2020, 
organizado pelo CPT-SESC. Vídeo disponibilizado através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo&t=2159s&ab_channel=CPT_SESC. 

https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo&t=2159s&ab_channel=CPT_SESC
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também, a produção da professora e escritora Leda Maria Martins (UFMG), referente 

ao seu conceito de Oralitura como ideia de performance da oralidade e escrituras do 

corpo.  

Em uma perspectiva futura, esta investigação pretende realizar uma busca por 

territórios onde os corpos se expressam através de suas relações com a natureza e 

a cultura por meio de ritos, festividades e tradições vivenciadas em seu contexto. O 

conhecimento relacionado às práticas existentes nestes territórios conduzirá a 

reflexão sobre os corpos que os habitam e como eles expressam suas identidades 

culturais libertas da manipulação colonial. Considerando que os locais de 

reconhecimento desses territórios serão definidos ao longo do processo da etapa que 

estará por vir, o presente artigo se voltará, por sua vez, para os anseios desta primeira 

etapa, relacionada à sua fundamentação teórica e busca por materiais diversos de 

pesquisa.   

Este estudo aponta para as reflexões acerca do corpo que cria e produz arte, 

questionando quais os fundamentos de suas manifestações expressivas. Diante de 

um contexto colonial que interfere em diversas camadas de operação no país, é 

pertinente lançar olhar sobre as produções artísticas e se essas, por diferentes 

formas, conscientes ou não, alimentam discursos das camadas dominantes. 

Territórios de manifestações culturais alheios às imposições coloniais podem sugerir 

reflexões sobre o fazer artístico e a forma como seus processos podem valorizar a 

diversidade cultural de maneira desierarquizadora. Este é o impulso que dá início ao 

estudo, trazendo a fala de Wanderson Flor do Nascimento e sua proposta de 

percebermos nos terreiros uma alternativa de experimentação para outras lógicas 

para o corpo. 

 

O reconhecimento do colonialismo na expressividade dos corpos 

  

Antes de partirmos para o aprofundamento dos conteúdos a serem abordados, 

é importante ressaltar que o processo de descolonização dos corpos, proposto nesta 

investigação, é voltado para artistas que se apropriam de seus corpos como 

ferramenta de criação. As discussões aqui geradas terão como objetivo provocar 

reflexões sobre de que forma o colonialismo interfere nos corpos e seus processos 

de composição artística. Um campo onde é perceptível a urgência desse debate é o 

acadêmico, em especial, cursos de teatro, artes cênicas, dança e demais meios 
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universitários que investigam as artes do corpo. Este estudo propõe um 

questionamento sobre as bases epistemológicas e conteúdos curriculares que 

fundamentam os processos de formação de estudantes-artistas. 

Problematizar a oferta de conteúdos didáticos predominantemente 

eurocêntricos, ativados pela lógica colonial, é uma discussão que cada vez mais 

rompe barreiras no contexto acadêmico. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da 

expressividade do estudante-artista é atravessado ainda por forte influência das 

epistemologias coloniais, que operam na lógica da hierarquização dos corpos. Esse 

feito interfere na falta de conhecimento da potência dos corpos que habitam territórios 

de manifestações culturais brasileiras e latino-americanas e no quanto o estudo 

destes contextos poderia contribuir no processo de descolonização das 

expressividades artísticas em meio à formação acadêmica. 

Na lógica colonial, o corpo está predestinado a lugares demandados pela 

estrutura de poder e a prática da descolonização vem para quebrar com essa 

imposição. Uma sociedade que não hierarquiza corpos e seus saberes, opera na 

coexistência. Territórios não colonizados propõem alternativas para os corpos e esses 

podem transitar por diversos lugares em busca de acolhimento de saberes e 

experiências. Quanto maior a diversidade da vivência do sujeito, menor o risco de 

hierarquização dos corpos, pois neles se reconhecerão valores próprios de sua 

cultura e suas contribuições para a sociedade. A potência da expressividade do corpo 

só é alcançada na libertação de seu silenciamento condicionado às hierarquias de 

poder e a arte é uma ferramenta eficaz para essa prática. 

O pensamento de Wanderson Flor do Nascimento nos revela como as 

estratégias colonialistas afetam os corpos, condicionando-os para a manutenção das 

estruturas hegemônicas. Em sua fala sobre os fundamentos do corpo e suas 

dimensões ontológicas, éticas e políticas (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções 

africanas II, 2020), Nascimento traça uma linha de raciocínio desde os efeitos do 

colonialismo sobre os corpos, até as possibilidades de se pensar em novos modos de 

existência para eles. 

Segundo suas reflexões, o modo como o colonialismo determinou a visão 

sobre o corpo é marcada pelo patriarcado e pelo racismo. Essa condição orquestrada 

de forma arbitrária e violenta desde a invasão dos europeus em território latino-

americano inscreve no corpo, até os dias atuais, lugares de hierarquia e de poder. O 

corpo subalternizado, mediado pela condição colonial, é um corpo encarcerado, 
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aprisionado em contextos que o conduzem para a fuga de sua identidade e potência 

de sua expressividade. Um corpo desconectado das suas relações com a natureza e 

a cultura é um corpo sem voz operante e, muitas vezes, vítima e reprodutor das 

opressões da estrutura dominante: “O silenciamento colonial é o silenciamento do 

extermínio” (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 2020), onde corpos 

são dizimados de maneira física e simbólica, através do atentado contra o próprio 

corpo e do epistemicídio de saberes culturais não hegemônicos.  

O colonialismo emprega como uma de suas características estratégicas o 

apagamento da história dos corpos que habitam os territórios latino-americanos como 

tentativa de destruição de suas memórias. Sobre o território brasileiro, Nascimento 

destaca a impossibilidade de compreender o Brasil sem entender os apagamentos 

conduzidos pelo colonialismo. Apagamentos das heranças originárias indígenas e 

dos povos africanos que para cá vieram. 

Para consolidar suas imposições, as estruturas colonialistas empregaram um 

modo hierárquico de como devem ser vistos os corpos no ocidente, balizado pelo 

racismo e pelo patriarcado, dominante do sexismo. Essa maquinaria hegemônica 

imprime o silenciamento dos corpos, na medida em que estes são destinados às 

condições de encarceramento. Nascimento menciona a epistemóloga 

Oyèrónke Oyèwúme ao referenciar seu estudo sobre raciocínio corporal para discutir 

a lógica de encarceramento dos corpos:  

O ocidente não é uma coisa só, mas o que prevaleceu e informa muito sobre 
as práticas de valores é o que entende o corpo nessa relação, ora 
encarcerante, ora encarcerada (...). Isso se vincula ao que a epistemóloga 
nigeriana Oyèrónke Oyèwúme chama de raciocínio corporal. Essa é uma 
lógica que opera no ocidente e que, paradoxalmente, coloca o corpo no 
centro das relações de poder e de interpretação da sociedade (...). É esse o 
corpo que, ao experimentar uma lógica de percepção visual, faz com que ele 
seja marcado por estruturas de poder. Seja na raça, onde percebemos raça 
olhando para este corpo, não porque a raça é algo natural, mas porque o 
olhar imprime no corpo a raça, esta que não é só um marcador de diferenças, 
mas um marcador de hierarquias e de exclusão. A mesma coisa com o 
gênero, com a percepção de que o corpo determina um lugar social e um 
destino para ele (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 2020, 
grifo nosso). 
 

Através de seu raciocínio, Nascimento nos aterra para a conscientização dos 

mandos colonialistas sobre os corpos latino-americanos, ao mesmo tempo em que 

nos conduz a pensar outras lógicas para o corpo, desatado das amarras das 

estruturas de poder. Essas outras lógicas nos propõem a experiência de novas 
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relações, novos modos de nos relacionarmos com os corpos, desviantes de 

atravessamentos racistas, sexistas e patriarcais. 

 São nos terreiros, territórios de conexão com ancestralidades indígenas e 

africanas e a relação com seus saberes, valores, práticas e imaginários, que 

Nascimento apresenta uma alternativa para pensarmos em diferentes modos de 

experiência e relação entre os corpos. A lógica dos terreiros propõe a 

descentralização do indivíduo, diluindo hierarquias e desfazendo as marcas 

predestinadas distribuídas para a manutenção das estruturas de poder. Essas 

dinâmicas orientam os corpos a se perceberem como parte de seu coletivo, 

incentivando a abertura de sua própria corporalidade. 

 

Terreiros como alternativa para os corpos 

 

Em sua fala, Nascimento lança a questão: “O que são terreiros?” 

(COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 2020). O professor elucida a ideia 

de que terreiros não são pedaços da África presentes no Brasil, são criações 

brasileiras conectadas com ancestralidades africanas e de forte aliança com povos 

indígenas. Através do contato com essa cosmoexistência, trazemos para o cotidiano 

o aprendizado e o trabalho com recursos da terra e suas propriedades, a relação com 

o imaginário e seus valores. Terreiros não são lugares alheios que ignoram o contexto 

social, e se encerram nos seus modos de vida, ao contrário, é o colonialismo que 

encara como menor e isola os territórios de culturas africanas e indígenas. Aqueles 

que habitam os terreiros compreenderam há tempos os mecanismos da manutenção 

hegemônica e constroem modos de experienciar mundos, transitar fronteiras e pensar 

outras formas de sociabilidade e relações com os corpos, com a memória e com a 

história (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 2020). 

Estes territórios trazem para a corporalidade lógicas para além do binarismo 

ocidental que separa corpo e mente, corpo e alma, corpo e espírito. Os terreiros 

praticam outros modos de aberturas para o corpo, Nascimento apresenta quatro 

aspectos fundamentais que revelam essas experiências. O primeiro deles está 

relacionado à alimentação. Este sendo o primeiro apontamento do filósofo, de 

imediato nos revela que, ao discutir o corpo, sua existência individualizada não é 

colocada nem como primeira e nem no protagonista de sua reflexão. 
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A alimentação é estabelecida como abertura porque é ela que nutre os corpos 

e nutre a comunidade. Um ato simples, mas que constitui profunda relação com o 

corpo e, se o cotidiano colonialista capitalista muitas vezes faz deste gesto algo 

corriqueiro e individual, a cultura dos terreiros tem a alimentação como ritual e um 

momento de fortalecimento da comunidade. 

Ao se alimentar, no contexto do terreiro, o corpo pratica um gesto coletivo 

amparado pela sua relação com a comunidade. Esse gesto revela resistência às 

práticas colonialistas encarcerantes sobre os corpos. Se as estruturas de poder 

encarceram corpos que não correspondem aos padrões hegemônicos, elas ditam as 

regras sobre como esses corpos devem se comportar. As experiências com a 

alimentação nos terreiros subvertem a lógica encarcerante, pois nesse ato está 

presente o objetivo de fortalecer a comunidade e não o seu enfraquecimento, 

abastecendo apenas os privilégios de uma camada mínima da população.  

Outra característica contrastante destes dois territórios, colonial e terreiro, é a 

ordem em que a alimentação acontece. Enquanto o colonialismo se preocupa, de 

forma predatória, em manter fortalecido aquele que produzirá maior retorno capital 

para a sociedade, na lógica do terreiro se alimentam por primeiro os mais velhos, 

aqueles que vieram antes. É outra forma de distribuição de poder atenta aos corpos 

de maior vivência: “um corpo que há mais tempo experimenta essa jornada na vida 

em experiência comunitária” (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 

2020). Um ato conectado com a ancestralidade, da mesma forma como as divindades 

se alimentam primeiro. 

A coletividade presente no momento da alimentação dos terreiros revela outra 

característica essencial de sua corporalidade, referente aos corpos que narram e aos 

corpos que ouvem e aprendem com as narrativas. Histórias, comidas e memórias se 

confluem em um mesmo tempo-espaço de relação experienciada pela comunidade. 

As oralidades compõem o segundo aspecto que Nascimento aborda ao refletir 

sobre as lógicas alternativas do corpo por meio das experiências dos terreiros. Seu 

raciocínio se alinha à ideia de que as oralidades não se destacam do corpo, como se 

este fosse apenas um veículo emissor da palavra. Nesta perspectiva é o corpo que 

fala: “A oralidade faz convergir e borra as fronteiras entre o que é corpo e o que é 

mente” (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 2020). 

Estes corpos que se compõem de oralidades, ao mesmo tempo em que são 

embalados por elas, estabelecem relações de quem narra e de quem escuta. Para 
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Nascimento, no terreiro, o corpo que escuta adota um silenciamento completamente 

diferente do silenciamento da lógica colonial. A prática de encarceramento das 

estruturas de poder impõe o silenciamento como aniquilamento epistemológico. Nos 

terreiros, o corpo que está em silêncio é o corpo que escuta e que aprende: “Ouvir os 

que vieram antes para seguir falando” (COSMOLOGIAS e cosmo-percepções 

africanas II, 2020). Na corporalidade dos que falam e dos que ouvem se estabelecem 

relações intersubjetivas mediadas pelos corpos, pois só faz sentido existir um corpo 

que fala se há outro corpo que escuta. Este corpo que escuta, por sua vez, ocupa 

papel fundamental nesta relação conduzida pela oralidade, pois nele se constrói o 

domínio de sua expressividade. 

Outro aspecto fundamental da oralidade na lógica dos terreiros destacado por 

Nascimento é que a fala não pertence exclusivamente ao domínio do corpo humano. 

Neste contexto, um tambor também fala, assim como as plantas, os animais, de 

maneira que em tudo, em determinada instância, predomina a existência da fala: cabe 

a nós aprendermos seus códigos. 

A corporalidade dos terreiros apresenta, ainda, outros domínios de escrita, de 

contar as narrativas, através do corpo e suas relações com os seres, os elementos e 

suas simbologias. A escritora e professora da UFMG, Leda Maria Martins, em seu 

artigo Performances da olaritura: corpo, lugar da memória, de 2003, nos conta como 

os corpos africanos e afro-americanos se utilizam das conchas e objetos côncavos 

para a composição de escritas:  

 

Importa-nos assinalar que, em África, assim como nas culturas afro-
americanas, um dos modos de escrita do corpo está na utilização de 
conchas, sementes e objetos côncavos, em tamanhos e cores diferentes, 
para a feitura de colares, pulseiras e outros adornos que revestem o sujeito, 
além de outros arabescos que ornamentam sua pele e cabelo. Alinhadas em 
uma certa posição e ordem contíguas, as contas, sementes e conchas, assim 
como certos desenhos, funcionam como morfemas formando palavras, 
palavras formando frases e frases compondo textos, o que faz da superfície 
corporal, literalmente, texto e do sujeito, signo, intérprete e interpretante, 
simultaneamente (MARTINS, 2003, p. 73). 

 

Nesta passagem, a escritora revela em detalhes uma das estratégias utilizadas 

por africanos e afro-americanos de escrever suas memórias por meio de seus 

próprios corpos. É importante ressaltar o enfoque da coletividade no caráter desta 

ação experienciada pelos povos africanos que percorreram os deslocamentos para o 

continente americano. A potência do coletivo volta a aparecer neste estudo, 
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enfatizando seu propósito, a resistência cultural e histórica inscrita na corporalidade. 

As palavras de Martins novamente contribuem para o entendimento desta reflexão: 

 

O coletivo superpõe-se, pois, ao particular, como operador de formas de 
resistência social e cultural que reativam, restauram e reterritorializam, por 
metamorfoses emblemáticas, um saber alterno, encarnado na memória do 
corpo e da voz (...). Torna-se possível, assim, ler nas entrelinhas da 
enunciação fabular o gesto pendular: cantam-se a favor das divindades e 
celebram-se as majestades negras e, simultaneamente, canta-se e dança-
se contra o arresto da liberdade e contra a opressão, seja a escravidão, no 
passado, seja a do presente (MARTINS, 2003, p. 73). 

 

Os cantos e danças no contexto das práticas africanas e afro-brasileiras como 

estratégia de reterritorialização de aspectos culturais e sociais podem ser refletidos 

no campo da performance por meio do conceito de oralitura, desenvolvido por 

Martins. Segundo a escritora, a oralitura trata da performance da oralidade, referente 

à “natureza performática das culturas negras” (LITERAFRO ENTREVISTA, 2019). O 

repertório das performances negras é criador e produtor de epistemologias, pois 

domina um território de conhecimento transladado e recriado no continente 

americano. Este fato, para Martins, “faz com que o negro seja coparticipe de toda a 

formação cultural e social das Américas” (LITERAFRO ENTREVISTA, 2019). 

A noção de oralitura, referente ao campo da performance como as oralidades 

do corpo, evidencia os saberes que o próprio corpo carrega consigo e que são 

inúmeras as formas de escrituras e composição de narrativas. O colonialismo tende 

a eleger a palavra escrita, publicada e reproduzida como forma legítima de 

transmissão de conhecimento. As cosmologias negras e indígenas nos revelam que 

a partilha do conhecimento pode ser realizada de infinitos modos e que muitos deles 

são atravessados e transladados pelo corpo. 

Na lógica dos terreiros, o corpo é desvencilhado de seu individualismo porque 

ele carrega e tem a consciência de que carrega outros consigo. Essa é a terceira 

dimensão apontada por Nascimento ao sugerir alternativas de relação com os corpos. 

No contexto dos terreiros brasileiros, o corpo não se desconecta daquilo que compõe 

sua comunidade, incluindo as cosmoexistências e as temporalidades que as habitam. 

Sendo assim, o corpo do terreiro se torna palco das manifestações da ancestralidade, 

o corpo que revela para este tempo-espaço a presença daquelas e daqueles que aqui 

já estiveram. São as forças ancestrais que constituem esse corpo de fato: “Nossos 

corpos são pluralmente constituídos dessas potências de existências, de vida, que 
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habitam as divindades e que as divindades ocupam ao mesmo tempo” 

(COSMOLOGIAS e cosmo-percepções africanas II, 2020). 

A consciência da ancestralidade que compõe os corpos fortalece o 

entendimento de que o corpo não é um ser único, isolado e individual e isso faz com 

que esse corpo seja mais, encontre e explore suas potências nessas forças que os 

habitam. Esse fortalecimento, contudo, não serve para que o corpo se perceba maior 

e institua hierarquias, é a inversão disso, o reconhecimento do corpo-palco, corpo-

templo, como acolhedor e fortalecedor de sua comunidade. 

O corpo que é plural, que habita as tessituras de sua comunidade, tem bastante 

entendido suas funções e importâncias dentro de seu contexto. Esse corpo que não 

será nunca objeto, ou propriedade privada, é o aspecto que contempla o quarto ponto 

que Nascimento discute em sua proposição. 

  

[Os corpos] não são coletivos apenas porque estão inseridos na rotina da 
comunidade, mas porque são feitos de plurais. Quando a gente fala de ferro, 
água, terra e fogo que habitam todos os corpos, essas são também 
instâncias que poderiam dizer de coletividades (COSMOLOGIAS e cosmo-
percepções africanas II, 2020). 

 

O corpo não é um acessório de uma pessoa e, na lógica do terreiro, um corpo 

é habitado por outros e essas existências permanecem. Quando uma pessoa morre 

no coletivo, sua presença se transforma, mas não desaparece da comunidade, ela 

perpetua na noção da cosmoexistência para que a própria comunidade continue a 

existir. 

 Sobre este tópico, Nascimento propõe um desfecho muito interessante 

que nos faz deparar com a ideia de que, sendo o corpo responsável pelo 

fortalecimento da comunidade, ao mesmo tempo em que é ela quem nutre sua 

existência, dessa forma, nenhum corpo é autossuficiente. O professor aponta para o 

caráter precário do corpo no sentido de que ele não é capaz de tudo e, por isso, deve 

recorrer a outros corpos, se colocando em relação com eles. Não é a questão de que 

algo falta ao corpo, mas de que este tem seus limites e que esses só podem ser 

supridos na relação com outros corpos, com as outras pessoas da comunidade. 

Dessa forma, “os corpos demandam uns aos outros” (COSMOLOGIAS e cosmo-

percepções africanas II, 2020), criando dependência mútua não pela falta, mas pela 

relação. 
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O limite do corpo que convoca o encontro com o outro conduz Nascimento a 

refletir sobre aquilo que ele denomina por “dinâmica do precário” (COSMOLOGIAS e 

cosmo-percepções africanas II, 2020). A precariedade reside não na falta, como dito, 

mas na necessidade alternada dos corpos. Um contexto em que as hierarquias não 

são impostas de forma vertical como no colonialismo, na roda da ancestralidade as 

hierarquias se horizontalizam e pendulam, ora um corpo tem a oferecer, ora tem a 

receber. 

Essas estratégias de coletividade praticadas nos terreiros cumprem a função 

de fazer dos corpos o que eles realmente são. Se perceber no outro, se entender 

enquanto um ser que compõe uma comunidade e que também é responsável por ela, 

ter ciência dos outros corpos que o habita, são formas de não silenciamento e não 

apagamento de quem se é. Durante todo este estudo foi enfatizada a importância do 

corpo enquanto coletivo, mas de forma alguma sob uma proposta de homogeneizar 

os corpos e diluir suas particularidades. A proposta é exatamente fazer com que o 

corpo se reconheça como ele é e, na perspectiva do terreiro, é no reconhecimento de 

sua comunidade e seus fundamentos que o corpo se sustenta naquilo que 

corresponde ao seu ser. Tal proposta se distingue daquela do colonialismo que exige 

e define como quer que o corpo se comporte. 

 

Desobediência epistemológica, ou, Exú nas escolas3 

 

Dentro de quatro paredes em uma sala de aula com chão de madeira para 

ministrar disciplinas de conscientização corporal em curso de ensino superior de artes 

cênicas, quantas amarras colonialistas são possíveis encontrar. Elas se apresentam 

de inúmeras formas, sutis ou gritantes, confrontadas ou confortáveis, porém, em 

todos os seus aspectos não há escape para a percepção do encarceramento dos 

corpos. 

Estudantes na condição de artistas em formação em cursos dedicados às artes 

do corpo são apresentados diariamente a conteúdos que fazem com que seus 

pensamentos, intelectos e raciocínios estejam, na maior parte do tempo, do outro lado 

do oceano, acima da linha do Equador. A questão apresentada diante deste fato é: 

como é possível exigir de estudantes de artes do corpo que descubram sua 

 
3 Referência à música Exú nas escolas cantada por Elza Soares em seu disco Deus é mulher, de 2018. 
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expressividade, se os embasamentos que irão direcionar esses caminhos vieram de 

lugares tão distantes deles? Não se trata de questionar a eficácia, ou negar os 

conhecimentos de origem europeia. A problemática existe quando esses conteúdos 

ocupam o protagonismo das epistemologias desses cursos universitários. Manter o 

eurocentrismo na grade curricular é, notoriamente, jogar o jogo do colonialismo e 

deixar que ele siga ditando regras sobre as posturas e expressividades dos corpos. 

Em diferentes medidas e formas, estudantes já ingressam nas universidades 

atravessados pelas afetações arbitrárias do colonialismo. O contexto de um curso 

superior que se propõe a desenvolver expressividades artísticas de seus discentes 

tem em mãos a possibilidade de fazer com que seus corpos se desvencilhem das 

impregnações coloniais. Porém, o que acontece em muitos desses ambientes, é o 

reforço do encarceramento desses corpos dentro da lógica colonialista. As 

consequências dessa prática podem resultar em produções artísticas que, de forma 

consciente ou não, reproduzam discursos das estruturas de poder que se utilizam do 

racismo e do patriarcado para manter a hierarquia dos corpos. 

As epistemologias podem e devem coexistir sem sobreposição de hierarquias 

e, com os mesmos esforços que se buscam conteúdos europeus, ou estadunidenses, 

que se busque também conhecimentos pautados nas culturas africanas, afro-

brasileiras, ameríndias e indígenas. O estudo do professor Nascimento nos deixa 

explícito os prejuízos da manutenção das estruturas colonialistas para os corpos e, 

por ter ciência dos perigos implicados, nos apresenta uma alternativa para outras 

formas de relação, fundamentada na lógica dos terreiros brasileiros. 

Das quatro dimensões que compõem as esferas dos terreiros, trazidas pelo 

professor, em todas elas percebemos a forte presença do coletivo e o quanto esse 

aspecto é importante para a comunidade e para o corpo em si. É pela ideia de um 

corpo-coletivo que o corpo pode buscar sua expressividade livre de uma preocupação 

egocêntrica e individualista. Essa alternativa de perceber o corpo como plural supera 

a proposta da modernidade ocidental que impregnou o pensamento de que o artista 

deve se destacar enquanto indivíduo. Essa proposição tóxica induz a prática da 

competitividade e a insistência pela ideia de protagonismo, ocupado quase sempre 

pelos mesmos corpos que correspondem à validação do padrão imposto pela 

estrutura hierárquica colonial. 

A necessidade por uma desobediência epistemológica dentro das 

universidades de artes existe para que a arte continue sendo uma das ferramentas 
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mais potentes de desobediência contra o colonialismo. Por isso a importância das 

manifestações populares brasileiras estarem presentes nos conteúdos curriculares, 

pois elas se originam de existências outras que não a colonial. É essencial 

apresentarmos alternativas para o desencarceramento dos corpos que estão em 

processo de exploração de sua expressividade e esse conhecimento pode vir dos 

saberes que habitam o próprio corpo. Propor o aprendizado com aqueles que 

carregam no próprio corpo seu conhecimento, expresso nas danças, cantos, 

movimentos, narrativas. Negar esses saberes é silenciar um campo infinito de 

conhecimento, é encarcerar corpos, é ser cúmplice das hierarquias de poder, é 

colaborar com o epistemicídio. 

Como diz na música Exú nas escolas: 

 

Percebendo que às vezes não dá para ser didático, tenho que quebrar o tabu 
e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em chão 
de giz, de dentro para fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica 
presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por 
quem vence (EXÚ nas escolas, 2018, grifo nosso). 
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Morgana Fernandes Martins é doutora em Artes Cênicas pela UNIRIO. Suas 

pesquisas abordam estudos da pedagogia corporal através da musicalidade do corpo 
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Meyerhold. Na UNIRIO, propôs investigações sobre princípios desta técnica, com 
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da musicalidade do estudante de teatro. Realizou pesquisas em Bolonha, na Itália e 
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Resumo: Neste artigo, apresentamos os primeiros resultados das discussões realizadas pelo Coletivo 

Moda e Decolonialidade: Encruzilhadas do Sul Global (CoMoDe). A proposta é analisar o campo da 

Moda brasileiro e criticar as abordagens realizadas sobre as práticas e a sua produção de saberes 

tendo em vista as leituras críticas pós-coloniais, decoloniais e do feminismo negro. A partir da metáfora 

da costura, são apresentados dois conceitos formulados pelo grupo: retrocesso social em moda e 

rasgo em moda. Ambos representam as proposições metodológicas que pautam a atuação do coletivo.  

Palavras-chave: moda; decolonialidade; teoria crítica; práticas pedagógicas; ensino. 

 

Introdução  

 

Formado em 2020, o Coletivo Moda e Decolonialidade: Encruzilhadas do Sul 

Global (CoMoDe) vem refletindo sobre a Moda - como prática social de produção de 

vestuário e também como campo de estudos2 - à luz das questões propostas por 

autores pós-coloniais e decoloniais. Esse debate envolve, neste momento, duas 

etapas: i) pesquisa bibliográfica, seja de autores pós-coloniais e decoloniais que 

 
1 O Coletivo e este artigo vinculam-se ao Grupo de Pesquisa do CNPq DiHCI - Direitos Humanos, 

Cultura e Identidade, linha de pesquisa Raça, Gênero e Opressão por meio do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro. A pesquisa também dialoga com o NEABI e o NUGEDS do Campus Belford Roxo. 
2 Quando nos referimos à moda como prática social de produção do vestuário, utilizaremos letra 

minúscula. Quando nos referirmos ao campo de estudos, utilizaremos letra maiúscula. É relevante 
destacar que tal diferenciação tem objetivo fundamentalmente teórico, não tendo fins hierárquicos. 
Além disso, é relevante acentuar que, para este coletivo, campo acadêmico e práticas produtivas 
fazem parte de um único universo. 
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refletem sobre a sociedade de um modo mais amplo; seja de autores que refletem 

sobre a moda em particular, a partir de uma perspectiva crítica, ou seja, que já 

apresentem questionamentos às abordagens mais tradicionais dentro do campo da 

Moda; ii) discussões dentro do grupo de estudos e reflexões sobre as relações sociais 

e produtivas que se estabelecem em torno da produção de vestuário no Brasil a partir 

das teorias acima mencionadas. 

Neste artigo, pretendemos apresentar os primeiros resultados destas 

reflexões. Para tal, e a fim de situar o leitor, na primeira seção, mais extensa, traremos 

uma discussão sobre as análises realizadas até o momento pelos diversos membros 

do coletivo.3 Como apontado no primeiro parágrafo, a bibliografia da qual nos 

aproximamos busca desenvolver uma abordagem crítica ao pensamento ocidental 

tradicional, seus conceitos, métodos, questões e abordagens. Trata-se de uma crítica 

que questiona as teorias desenvolvidas nos países centrais, motores da colonização, 

do imperialismo e do capitalismo. Entende-se, na medida em que toda teoria é produto 

e produtora da realidade social, que tais teorias ocidentais dialogam com o 

funcionamento destas sociedades, suportando suas práticas sociais e justificando 

todo o processo de violência colonial; violência esta que, como nações sul-

localizadas, ainda experimentamos, por meio das diversas mutações do colonialismo 

em sua versão moderno-colonial (QUIJANO, 2005). 

Na segunda seção, discutiremos os primeiros resultados das análises 

realizadas sobre esta mudança de perspectiva teórica dentro do campo da moda. 

Assim, buscaremos analisar como nosso olhar de pesquisadores e professores do 

campo da moda tem sido modificado a partir destas leituras, fazendo com que nossas 

práticas estejam, aos poucos, sendo elas também repensadas. Neste sentido, 

traremos como uma das ideias centrais de debate a própria consciência de nossa sul-

localidade (neo)colonizada e suas consequências para nossas práticas dentro do 

campo da produção de vestuário. 

Assim, consideramos que, com este artigo, contribuímos para a ampliação da 

crítica ao debate sobre moda no país, de maneira a estimular que o campo de estudos 

da Moda, especialmente a academia que hoje forma os futuros profissionais que 

atuarão no setor, revejam suas práticas acadêmicas, especialmente a abordagem que 

 
3 O coletivo é composto por pesquisadores brasileiros provenientes de diversos campos de saber 
e radicados em instituições no Brasil e nos Estados Unidos. 
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fornecem aos conteúdos e às metodologias. Esperamos ainda que este artigo 

provoque outros pesquisadores a apresentar questões ao campo acadêmico 

brasileiros, inclusive aos autores deste texto. 

 

Suleando o pensamento: teoria crítica e descolonização 

O objetivo desta seção é apresentar o resultado da leitura e análise de parte 

do levantamento bibliográfico desenvolvido. Tal material fundamenta a crítica que os 

autores deste artigo estão realizando à reflexão tradicionalmente empreendida dentro 

do campo social da moda. Por esta razão, não faremos aqui uma apresentação 

extensa sobre o histórico do pensamento pós-colonial e decolonial, ainda que 

saibamos que em alguns momentos este tipo de apontamento surgirá naturalmente 

como parte da construção da escrita do texto. Para aqueles que desejam conhecer 

mais sobre o tema, Luciana Ballestrin (2013) apresenta uma abordagem introdutória 

bastante interessante sobre a trajetória e o pensamento dos autores pós-coloniais e 

do grupo modernidade/colonialidade latino. 

Outra matriz teórica fundamental para nossa crítica sobre a moda são aquelas 

realizadas pelo feminismo negro e pelo feminismo decolonial que apontam a 

necessidade da reescrita das narrativas sobre as mulheres. De maneira que, de um 

lado, se desconstrua a ideia de que todas as mulheres são percebidas como 

femininas e do lar - o que silencia o trabalho pesado realizado por mulheres 

escravizadas - e, de outro, que este trabalho e demais contribuições das mulheres 

racializadas sejam inseridos adequadamente na história do país. Como no primeiro 

caso, não nos debruçaremos sobre o histórico desta matriz de pensamento, nos 

restringindo, neste texto, a pensar sobre suas contribuições para nossas reflexões. 

 

Descolonizando as mentes: teorias críticas fundamentais 

O ponto central que nos interessa para as reflexões que se seguem - qual seja, 

a colonização - dialoga com o tema fundamental de discussão dos autores que 

Ballestrin (2013) e outros denominam “tríade francesa”: Frantz Fanon, Aimé Césaire 

e Albert Memmi4. Três autores de língua francesa, originários de territórios 

 
4 São muitas as obras de referência desses autores, mas podemos indicar, para aqueles que 

desejam conhecer as principais obras dos mesmos, Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé 
Césaire publicado originalmente em 1950; Peles Negras, Máscaras Brancas de Frantz Fanon, 
publicado em 1952 e Retrato do colonizado precedido de retrato do colonizador de Albert Memmi, 
publicado em 1957. 
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colonizados pela França. Trata-se de uma coincidência talvez não tão ocasional, mas 

o fato é que as perversidades próprias a todo processo colonial tiveram, na versão 

francesa, especificidades que estimularam uma crítica intelectual ao sistema colonial 

que, desde meados do século XX, vem remodelando as reflexões sobre as 

sociedades e suas relações em nível mundial.  

A consciência dos efeitos da colonização sobre as mentes e corpos dos povos 

colonizados, assim como da perversidade do processo colonial e da manutenção de 

suas práticas e ideologia ainda atualmente nos territórios já independentes das ex-

colônias - aquilo que foi posteriormente denominado pelos autores decoloniais como 

“colonialidade do poder” (QUIJANO, 2005) - é um passo basilar para a 

descolonização desses mesmos corpos e mentes. Césaire, Fanon e Memmi, 

precursores do debate, demonstram como o processo colonial não é apenas um 

tópico a ser estudado nas aulas de história, mas um conjunto sociocultural de 

espraiamento da perversidade do europeu ao redor do mundo. Trata-se de uma 

dominação violenta dos povos não-brancos mediada por armamento pesado que não 

se encerra com a invasão das terras além-mar. Ela demanda a manutenção da 

dominação desses povos, o que resultou na fabricação de um aparato ideológico de 

submissão que se baseia na construção de uma hierarquia entre seres humanos. Esta 

hierarquização tem como fundamento a noção de raça. 

Ainda que não possamos nos aprofundar em toda a discussão sobre a questão 

racial neste artigo, é indispensável ressaltar a centralidade deste conceito para toda 

a reflexão crítica dos autores mencionados. Como já é amplamente sabido, a noção 

de raça não é aplicável à espécie humana, uma vez que somos uma única espécie. 

Contudo, o processo de dominação empreendido pelo colonizador europeu envolveu 

o desenvolvimento de uma lógica racial - cientificamente embasada por cientistas 

racistas - que pudesse justificar tal dominação. Assim, a aplicação do conceito de 

raça à espécie humana é, como apontado, uma criação fictícia cujo interesse central 

foi justificar a subjugação e o extermínio dos povos não europeus, inclusive pelo 

Estado com o apoio das religiões dominantes.  

Desta maneira, a noção de raça - que, em sua formulação, inclui toda uma 

ideologia de inferiorização das espécies que foram racializadas5 - foi a justificativa 

 
5 Inferioridade que deveria ser combatida por meio da “iluminação” que os europeus traziam, mesmo 
que esse combate conduzisse ao genocídio de populações inteiras. 
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para o desenvolvimento de toda a sociedade escravocrata que alicerça a estrutura e 

ideologia escravagista que conhecemos hoje6. Isso significou a transformação de 

humanos em animais, selvagens, bestas com forma humana que, como bichos, 

tinham parado no tempo na evolução (medida, é claro, a partir de um parâmetro que 

tinha o europeu como o máximo de desenvolvimento). Se eram bestas, era dever do 

colonizador, como ser mais evoluído, dominá-las. Como aponta ainda Quijano (2005), 

existe uma relação direta entre racismo e etnocentrismo, como podemos perceber, 

dentre outros, por todo um conjunto de obras da antropologia evolucionista. 

A crítica a esta noção de raça foi sendo constituída ao longo do século XX. É 

relevante acentuar como as guerras colonial-capitalistas europeias - e a 

consequência mais revolucionária desses conflitos, qual seja, a descolonização das 

colônias afro-asiáticas - foram centrais para o desenvolvimento de toda a organização 

da crítica pós-colonial. Fanon, por exemplo, que como o próprio autor relata, 

acreditava ser francês, percebe que se tratava de um indivíduo de menor valor apenas 

quando é submetido ao serviço militar da segunda grande guerra. Essa espécie de 

epifania ocorre quando ao combater ao lado de seus “irmãos” franceses, sofre 

racismo de seus superiores e de sua suposta irmandade. Como o próprio autor 

nomeia, “tornar-se negro” (FANON, 2008) é um momento de profunda crise psíquica 

que o move a refletir sobre toda construção colonial e a raça, e a participar das lutas 

anticolonais africanas pela libertação de todas as nações subjugadas ao colonizador 

europeu. 

A constituição deste aparato crítico situa o indivíduo colonizado como Ser que 

pensa sobre si e inicia um processo de reflexão que confronta a lógica de pensamento 

eurocentrada que desde sempre o conformou como Outro incapaz de qualquer tipo 

de elaboração mental “evoluída”. Não é necessário acentuar que nunca houve esse 

Outro, como ser não pensante, a não ser dentro da própria mente do colonizador que, 

como aponta brilhantemente Mbembe (2019), fabula esse monstro selvagem, o 

indivíduo colonizado que ele desconhece e subjuga. A partir da consciência do 

 
6 Um dos argumentos racistas contemporâneos envolve a afirmação de que sempre houve 
escravidão, mesmo antes da colonização europeia. Ainda que seja verdade, este tipo de argumento 
desconsidera que as escravidões por guerra não eram mediadas por uma noção de raça/hierarquia 
entre humanos e, em geral, tinham um período para acabar: o escravizado por guerra era escravo 
por um período. Em síntese, a existência de uma hierarquização entre humanos que chegou ao 
ponto de desumanizar os indivíduos racializados, equiparando-os a animais, inseriu um vetor de 
crueldade nunca antes visto na história humana. Como bestas que eram, na perspectiva do 
colonizador, os colonizados poderiam ser agredidos, violados, submetidos a qualquer tipo de 
crueldade e, caso fosse o desejo de seu dono, exterminados. 
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processo colonial e da subjugação empreendida por meio da fábula racial, estes 

autores desmascaram a farsa colonial e apontam a necessidade de exterminar a 

dominação imperialistas dos povos.  

A crítica decolonial surge a partir da América Latina nos idos anos 1990. Seu 

objetivo é também questionar, enfrentar e substituir o aparato colonial e, para tal, 

enfatizam ainda mais o conceito de raça e sua centralidade para a própria constituição 

da modernidade/colonialidade, denominação utilizada pelo grupo a fim de ressaltar 

que a colonialidade ainda permanece na modernidade, mesmo com o fim da 

colonização. Contudo, desejam não apenas rever a história fantasiosa, construída e 

sancionada pelo colonizador, mas toda a matriz teórica de análise social, 

especialmente aquelas que trabalharam na descrição e análise desses Outros 

fabulados.  

Assim, além de apontar como esse processo ocorreu e lutar por seu 

extermínio, desejam mesmo refundar epistemes e, dessa maneira, enfrentar aquilo 

que definiram como a colonialidade do saber (LANDER, 2005). Neste sentido, 

desenvolvem uma dura crítica aos autores pós-coloniais quando destacam que estes 

últimos, embora profundamente críticos, utilizaram como base teórica autores 

europeus, suas metodologias e conceitos7. Para os autores decoloniais, combater a 

colonialidade envolve mesmo abandonar os conceitos que foram constituídos a partir 

de uma matriz eurocentrada de pensamento, mesmo aqueles que se configuram 

como críticas ao eurocentrismo - como é o caso daquelas noções elaboradas por 

autores como Michel Foucault e Jacques Derrida -, e que não seriam adequadas para 

se refletir sobre os contextos coloniais.  

Em síntese, os decoloniais criticam o fato de os pós-coloniais não se utilizarem 

de conceitos formulados a partir do Sul para analisar o Norte: sua crítica se direciona, 

assim, para o fato de estes últimos se utilizarem de conceitos críticos provenientes do 

Norte para refletir e criticar esse mesmo Norte. Como decorrência, fica acentuada a 

importância de os intelectuais sul-localizados iniciarem um trabalho de análise dos 

contextos em que estão inseridos a partir da criação de categorias que dialoguem 

com esses ambientes, assim como de uma avaliação crítica profunda da utilização de 

categorias e referências de reflexão sócio-históricas eurocêntricas que tendem a 

hierarquizar e inferiorizar as sociedades do Sul.  

 
7 Para essa discussão ver Grosfoguel (2008). 



Suleando a moda 

262 
 

Para os autores deste artigo, a tomada de consciência dos efeitos da 

colonização, assim como da necessidade de avaliar criticamente toda a produção 

sobre nós que foi já escrita e elaborada, inclusive saberes e pesquisas desenvolvidas 

por nós mesmos, nos lança em um denso e profundo processo de reflexão. Assim, a 

tomada crítica gerará uma produção de criticismo categórico de nós sujeitos, que 

deixará de reproduzir as gramáticas do Norte para pensar nós, o Sul. Neste sentido, 

ressaltamos aqui a necessidade de olharmos para a moda local e sua história como:  

I. sociedade econômica e politicamente sul-localizada e (neo)colonizada, 

inserida marginalmente e de forma dependente dentro do mercado mundial de 

trocas capitalista. Esta dependência não diminui o papel central que possui, 

juntamente com as demais nações latino-americanas, para a própria 

constituição deste mercado mundial capitalista e de sua Revolução Industrial; 

II. sociedade culturalmente subjugada e racializada, hierarquicamente 

posicionada nas camadas mais inferiores da pirâmide sócio-cultural desse 

mesmo capitalismo mundial que, ao racializar os indivíduos desta sociedade, 

subjuga todas as realizações dos povos não-brancos que se tornam, em um 

primeiro momento, biologicamente (natureza) inferiores e, posteriormente 

quando o discurso biológico não é mais considerado tão consistente, 

socialmente (cultura) rudimentares, incapazes de se desenvolver no mesmo 

nível e grau que o colonizador8.  

Estas aproximações conceituais com a análise social sobre a moda serão 

debatidas na última seção. 

 

Feminismo como reflexão do social: gênero, classe e raça em perspectiva 

 

À temática da colonização e da raça, somamos o debate realizado pelas 

feministas não-brancas (racializadas). Estas autoras tensionam o conceito de raça ao 

propor uma análise que, de maneira indispensável, o considere sempre numa 

perspectiva dialógica que inclua as categorias de gênero, classe e, mais 

recentemente, nacionalidade. 

 
8 Para conhecer mais elementos sobre as relações entre racismo e cultura e as sutilezas e 
perversidades da fabulação colonial, ver Fanon (2020) e Mbembe (2019). 
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O feminismo negro tem suas primeiras críticas realizadas por intelectuais 

negras nos Estados Unidos da América. Trata-se de reflexões acerca do cruzamento 

de opressões experimentadas por mulheres negras. Em síntese, enfrentam a lógica 

racista e machista que se reproduz na sociedade e que se apresenta mesmo dentro 

dos movimentos feminista e negro, respectivamente. No primeiro caso, envolve a 

crítica ao movimento feminista branco tradicional que, como apontam entre outras 

Audre Lorde e bell hooks9, silenciam as pautas das mulheres negras apontando ser 

a raça um elemento de divisão e desmobilização do movimento feminista. No segundo 

caso, ressaltam a reprodução pelos homens negros do machismo do colonizador 

branco. 

O que o feminismo negro apresenta como crítica envolve desde informar que 

o movimento feminista tradicional, especialmente em sua vertente civilizatória e 

neoliberal, é universalista e usurpador, na medida em que se apropria da categoria 

mulher e, por meio de um processo de universalização das demandas das mulheres 

brancas, homogeneizando todas as mulheres, o que conduz ao silenciamento das 

diferenças e especificidades dos grupos não-brancos; até demonstrar o racismo de 

muitas das integrantes do movimento feminista que, no afã de garantir seus direitos, 

excluem as pautas das mulheres não brancas ou, pior, submetem estas mulheres à 

lógica racista do capital em benefício próprio. Um exemplo deste tipo de conduta 

ocorre quando as mulheres brancas lutam pelo próprio direito ao trabalho e a salários 

iguais, mas fingem ignorar o fato de que as mulheres racializadas sempre 

trabalharam, silenciam a demanda de melhoria de condição de vida das mesmas 

mulheres e se aproveitam do racismo da sociedade colonial/moderna capitalista para 

contratar estas últimas como domésticas por um valor baixo. 

O feminismo decolonial vai ainda mais longe ao questionar o próprio conceito 

de gênero e demonstrar como esta noção, frequentemente articulada pelas feministas 

e universalizada para todas as mulheres do mundo, acaba por contribuir diretamente 

para o processo de colonização. As análises apontam mesmo, como sugere Vergès 

(2020), que o feminismo branco possui uma face civilizatória em que se revela todo 

um histórico de mulheres brancas que desautorizam as lutas de mulheres 

 
9 Dentre muitas obras podemos sugerir Irmã Outsider e Sou sua irmã, de Audre Lourde, que reúnem 

textos da autora e, dentre eles, alguns que tematizam a questão do movimento feminista negro 
como é o caso de “Idade, raça, classe e sexo: as mulheres redefinem a diferença”. Já na obra de 
bell hooks, encontramos o tema em Teoria feminista: da margem ao centro, dentre outras obras. 
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racializadas, vitimizando-as, além de imputar a estas últimas certa inabilidade ou 

incapacidade para a luta contra o patriarcado colonial. 

Neste sentido, assim como ocorre com o debate racial, as reflexões dos 

feminismos não-brancos apontam para a luta contra o sistema colonial-moderno no 

qual, entendem, se insere e fundamenta a categoria de gênero. A ideia de gênero 

opõe de maneira binária homens e mulheres e é parte do aparato colonial para a 

opressão não apenas das mulheres racializadas, mas também das mulheres brancas 

que, como aponta Oyewumi (2018), foram elas mesmas encapsuladas sobre a 

categoria de gênero e sua base fundamental, a família nuclear e a figura da esposa, 

o que reafirma a posição de afastamento para com o espaço de trabalho, algo nunca 

experimentado pelas mulheres racializadas. 

Desta maneira, enfrentar o aparato colonial envolve uma luta contra todos os 

conceitos eurocêntricos que legitimam as opressões experimentadas ao redor do 

mundo pelas sociedades que foram não apenas racializadas, como também 

generificadas. Enfrentar o aparato colonial significa deslegitimar todo o conjunto 

formado pelas colonialidades do poder, saber e ser que se erigiram durante o 

processo colonial e que, como apontam Aníbal Quijano (2005) e outros, não se 

encerrou com as descolonizações. 

A partir deste ponto, é inevitável perguntar: o que todo este conjunto de 

conceitos tem a ver com a moda? É possível falar em descolonização quando se trata 

sobre este tema? Para os autores deste artigo, a moda não apenas precisa ser 

descolonizada, como também é ela parte do aparato colonial de dominação dos povos 

não-brancos e das mulheres. 

Conhecendo estes pressupostos, é fundamental trazer dois elementos centrais 

para esta discussão: 

I. que a colonialidade do saber (LANDER, 2005) - em linhas gerais, o 

conjunto epistemológico desenvolvido pelo branco colonizador (seus 

conceitos, métodos, abordagens), incluindo seu aparato de autorização 

e desautorização de saberes - se estrutura em torno de uma lógica de 

oposição binária e hierárquica que opõe diametralmente elementos 

opostos em polos contrários e desiguais, sendo sempre um polo 

superior ao outro cuja base se estrutura na ideia de opressão de um 

destes polos;  
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II. que grande parte do saber produzido para e sobre as sociedades 

colonizadas - o que inclui os saberes produtivos, ou seja, as técnicas e 

práticas tecnológicas que utilizamos no desenvolvimento dos produtos, 

assim como a ideia de quem está autorizado para produzir o quê10 - está 

infectado por esta colonialidade, o que inclui o saber produzido pelos 

próprios colonos sobre si. Neste sentido, é possível encontrar categorias 

e reflexões sobre as colônias realizadas por locais que utilizam os 

conceitos europeus e que, mesmo de maneira não deliberada, 

reproduzem e reforçam a colonialidade até os dias atuais: isso inclui 

saberes como história, sociologia e mesmo a biologia ou a matemática. 

 

A moda (des)colonizada: encruzilhadas no Sul Global 

Refletir sobre a moda envolve, para este Coletivo, analisar o impacto dos 

conceitos coloniais/modernos de raça, gênero e classe, ainda que não de maneira 

isolada dos demais campos da vida social, neste setor. Este processo de reavaliação 

a partir destas chaves conceituais que avaliam os esquemas de opressão social 

aplicados à moda é denominado, por este Coletivo, como retrocesso social em 

moda.   

A utilização da palavra retrocesso não é aleatória. Para aqueles que lidam com 

o dia a dia produtivo da produção de vestuário, retrocesso é o movimento de costura 

aplicado nas roupas em que, uma vez realizada a costura sobre o tecido, a mesma é 

retrocedida por cima da primeira costura com novos pontos e, posteriormente, segue 

para frente mais uma vez. O objetivo de tal procedimento é reforçar a costura no ponto 

em que se aplica o processo. Com a utilização da noção de retrocesso não desejamos 

ressaltar os aspectos comumente associados a tal conceito, qual seja, o de atraso. A 

ideia é exatamente submeter à análise aquilo que foi formulado até o momento atual 

no que se refere às práticas e teorias sobre o campo da Moda, isto é, voltar atrás 

sobre os conceitos a fim de submetê-los à análise para, no momento seguinte, darmos 

 
10 Aqui estamos discutindo - em diálogo com Quijano (2005) - sobre a lógica racial de divisão do 
trabalho. Para este autor, a modernidade/colonialidade dividiu os tipos de trabalho que podem ser 
realizados pelos indivíduos a partir da lógica racial: assim, os trabalhos intelectuais, a tecnologia e 
demais atividades que utilizam a mente são valorizadas, bem pagas e devem ser desenvolvidas 
pelos brancos, pois estes são naturalmente superiores. Os trabalhos manuais, que exigem força e 
o corpo de modo mais amplo, são desvalorizados e devem ser realizados pelos indivíduos 
racializados. Há ainda um conjunto de atividades permitidas aos sujeitos mestiços, os colonos semi-
brancos. 
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sequência a uma nova reflexão que se sobreponha às primeiras. Assim, não negamos 

a importância do que foi desenvolvido até aqui, mas ressaltamos a urgente 

necessidade de sua reavaliação. Retroceder para nós, como o ponto sugere, 

representa reforçar e tornar mais consistente as costuras de sentido que se realizam 

sobre a moda. 

Consideramos ainda que, em alguns momentos, será mesmo necessário uma 

ruptura conceitual a fim de avaliar em que medida reproduzimos a lógica colonial em 

nossas práticas produtivas, de ensino e pesquisa e romper com tais abordagens. 

Aqui, trata-se de se aproximar ainda mais do que os autores do grupo 

modernidade/colonialidade denominaram giro decolonial. Neste caso, apresentamos 

o conceito de rasgo em moda. Diferente do processo de corte, em que um tecido é, 

com a utilização de um instrumento como a tesoura, dividido em duas ou mais partes, 

quando rasgamos um tecido, rompemos, de maneira bruta e muitas vezes com as 

próprias mãos, o entrelaçamento que o caracteriza. O rasgo em moda, desta maneira, 

é entendido por este grupo como o processo de ruptura extrema com algumas leituras 

realizadas sobre práticas, teorias, métodos de ensino e demais ações que 

reproduzem as lógicas colonial e imperialista no campo da moda.  

Considerando estes pressupostos, cabe a pergunta: teria a moda - como 

prática produtiva do vestuário e como saber sobre esta prática - escapado da matriz 

colonial e desenvolvido todo um processo e reflexões que pudessem não reproduzir 

ou reforçar a colonialidade-modernidade? Seria a moda capaz de não reproduzir o 

racismo, sexismo e classismo que fundamentam tal estrutura? Terá sido possível aos 

intelectuais brasileiros da área da moda construir um saber sobre si que escapasse 

dessa abordagem colonizada? 

Como já mencionado, para os autores deste artigo, a resposta é não. Como 

apontamos, entendemos que a própria ideia de moda é parte de um conjunto de 

categorias colonial-modernas de base eurocêntrica. Trata-se de um modo de 

produção e de uma reflexão sobre o vestuário que contém em seu cerne uma lógica 

binária e hierárquica que, como em todo o caso de lógica binária e hierárquica, 

reproduz o padrão colonial-moderno de opressão. 

Neste sentido, a estrutura do campo da moda teria se organizado em torno 

daqueles que podem fazer moda e aqueles que não podem. Como indica Heloísa 

Santos (2020), trata-se de um reforço da lógica eurocêntrica que localiza o branco 

europeu como o Ser produtor de inovações e mudanças, em oposição aos Outros, 
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demais povos do mundo que, ao serem racializados, são inseridos na caixa da 

inferioridade intelectual e criativa. Suas produções são não produção, pois estão 

paradas no tempo, sendo apenas uma espécie de manutenção de algo que sempre 

existiu. Esta produção do colonizado, quando não ridicularizadas e desautorizadas 

pelo colonizador, são apropriadas e rotuladas: no caso da moda brasileira, exotizada. 

O colonizado (retrato da imperfeição11/duplicata inferior) é incapaz de realizar algo à 

altura do colonizador (retrato da perfeição/o ideal), ele vive a agonia de ser ele 

mesmo, um ser parado no tempo, incapaz de evoluir que só pode, como 

consequência, copiar e tentar se aproximar do colonizador. 

Essa agonia - tão bem descrita por Fanon (2020) - envolve um processo de 

humilhação constante do colonizado que busca se assemelhar ao colonizador. O pior 

é que o colonizador convence o colonizado não apenas de sua inferioridade, mas 

também de que é uma questão individual e de luta pessoal “evoluir” até o ponto do 

colonizador. Contudo, trata-se de uma ilusão, pois não há meios de o colonizado ser 

o colonizador porque ele nunca será branco e europeu. Aí se encontra o estado de 

agonia do primeiro. No contexto da moda em territórios sul-localizado e marginais, 

como é o caso nacional, a formulação do caminho colonizador-evolutivo revela sua 

faceta na estratificação entre os profissionais de Moda, pois aqueles profissionais que 

urdem a circulação do capitalismo hegemônico, sentem-se próximos da Europa, e 

assim, hierarquizam práticas, subgrupos e estratégias para se diferenciar 

internamente na inferioridade do colonizado (MEDRADO, 2020). Podemos pensar, 

por exemplo, na hierarquia comum no Brasil entre a figura do designer (intelectual) e 

aquela da costureira (trabalhadora manual), hierarquia que é reforçada por uma lógica 

sexista e racista que dialoga com as críticas empreendidas pelo feminismo decolonial. 

Não é sem razão que a maior parte das e dos designers é branco e, em oposição, 

quase a integralidade das costureiras é negra. 

 Assim, para começar, não é possível ao colonizado, dentro desta lógica 

colonial, desenvolver criatividade, inovação ou moda. Mas, vamos analisar o caso 

brasileiro mais de perto. Grande parte das narrativas sobre a moda na sociedade 

brasileira insistem na tese histórico-sociológica da cópia (colônia), reforçando a ideia 

de que o vestuário local não tinha qualquer originalidade. O saber produzido sobre o 

tema assumiu a colonialidade por inteiro e como pressuposto fundamental e foi 

 
11 A referência ao retrato se direciona à obra de Memmi mencionada na nota 4 deste artigo. 
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incapaz de buscar outros centros produtores de vestuário. Para começar, o que 

sabemos sobre o vestuário das e dos escravizados? As joias de crioula apontam em 

uma direção bastante interessante e revelam uma capacidade de diferenciação que 

sequer foi considerada pela maior parte da historiografia. E as sociedades nativas, 

não seriam elas desenvolvedoras de modas12 antes mesmo da colonização? Ou só 

podemos chamar de moda aquilo que o colonizador nos autorizou a chamar como 

tal? Em síntese: vamos continuar “batendo cabeça” para todo o “blá, blá, blá" que 

sugere que o único continente/povo capaz de produzir tal instituição inovadora é a 

Europa? 

Desejamos destacar com essas provocações que a colonialidade do saber 

pode ter cegado toda uma produção intelectual sobre a moda no Brasil. A ideia base 

desta produção intelectual é que sempre fomos - quase que por “natureza” - 

incapazes de criar. E com natureza não estamos utilizando uma noção metafórica: 

trata-se mesmo de uma crença - que se pauta na mencionada biologização racial - 

de que os miscigenados ao Sul não são capazes de inovar, pois é parte do processo 

colonial fazer-nos crer que é trabalho do Norte pensar e do Sul “meter a mão na 

massa” a partir do que foi pensado lá fora. Se partimos do pressuposto de que somos 

cópia, não é sequer possível pensar em alternativas. Trata-se do processo colonial 

agindo em nosso inconsciente. 

A pergunta central é: será realmente possível que, durante quatro séculos de 

sociedade, os indivíduos da terra brasilis não tenham produzido absolutamente nada 

de inovador em seu vestuário? Até onde não estamos ignorando tecnologias locais 

de produção das roupas? Ou será que a pergunta aqui seria: por que a inovação deve 

ser a característica central de qualquer reflexão sobre o vestuário?  

Um outro registro também deve ser trazido: o quanto nossa história do 

vestuário ignorou o papel dos escravizados na produção deste setor no Brasil? Até 

quando vamos ignorar o trabalho das escravizadas na produção do vestuário nos 

lares coloniais? Considerando a ideologia do feminino comum ao século XIX que no 

Brasil teve grande força, e que entendia as jovens burguesas como frágeis, femininas 

e incapazes de trabalhar, quando debateremos a fundo o papel das escravizadas e 

escravizados na produção e cuidado das roupas da elite? E os conhecimentos sobre 

vestuário trazidos por estas mulheres que foram racializadas e escravizadas: não 

 
12 Aqui utilizamos no plural, de modo a ressaltar que a moda são as várias relações com o vestuário. 



Suleando a moda 

269 
 

haveria de ser escrita, como sugere Vergès (2020) a história das trocas tecnológicas 

Sul-Sul ou permaneceremos silenciando este diálogo? 

Com efeito, o preço a ser pago foi e continua sendo pesado. O sistema contra 
o qual lutamos relegou à inexistência saberes científicos, estéticas e 
categorias inteiras de seres humanos. Este mundo europeu nunca conseguiu 
ser hegemônico, mas ele se apropriou, sem hesitar e sem se envergonhar, 
de saberes, estéticas, técnicas e filosofias de povos que ele subjugava e cuja 
civilização ele negava. Nosso combate se posiciona claramente contra a 
política do roubo justificado, legitimado e praticado sob os auspícios ainda 
vivos de uma missão civilizatória. Sem negar as complexidades e as 
contradições dos séculos de colonialismo europeu, ou aquilo que escapou 
às suas técnicas de vigilância; sem ocultar também as técnicas de 
empréstimo ou de desvio utilizadas por colonizados/as, ainda nos falta um 
conhecimento aprofundado das trocas (culturais, técnicas e científicas) Sul-
Sul. Em grande parte, essa falta se deve às políticas de financiamento da 
pesquisa. Trata-se de uma luta por justiça epistêmica, isto é, uma justiça que 
reivindica a igualdade entre os saberes e contesta a ordem do saber imposto 
pelo Ocidente. Os feminismos de política decolonial se inscrevem no amplo 
movimento de reapropriação científica e filosófica que revisa a narrativa 
europeia do mundo. Eles contestam a economia-ideologia da falta, essa 
ideologia ocidental-patriarcal que transformou mulheres, negros/as, povos 
indígenas, povos da Ásia e da África em seres inferiores marcados pela 
ausência de razão, de beleza ou de um espírito naturalmente apto à 
descoberta científica e técnica. Essa ideologia forneceu o fundamento das 
políticas de desenvolvimento que, grosso modo, dizem: “Vocês são 
subdesenvolvidos, mas podem se tornar desenvolvidos, desde que adotem 
nossas tecnologias, nossos modos de resolver os problemas sociais e 
econômicos. Vocês devem imitar nossas democracias, o melhor dos 
sistemas, pois não sabem o que é liberdade, respeito pelas leis, separação 
de poderes”. Essa ideologia alimenta o feminismo civilizatório que, por sua 
vez, basicamente afirma: “Vocês não possuem liberdade, não conhecem os 
direitos que têm. Nós vamos ajudá-los a atingir o nível adequado de 
desenvolvimento” (VERGÈS, 2020, p. 27-28, grifo nosso). 

Com estas perguntas, é relevante destacar que não ignoramos trabalhos 

recentes desenvolvidos por historiadores como Joana Monteleone (2019) que trazem 

indicações importantíssimas sobre o trabalho de escravizadas que, como destaca a 

autora, eram vendidas por suas qualidades no cozer e no cuidado das roupas. 

Citando Gilberto Freyre em seu trabalho sobre os anúncios no período colonial, indica 

que: 

Boas mucamas e lavadeiras, que sabiam costurar, lavar e passar, valiam 
bastante nos mercados que vendiam escravos, nas cidades brasileiras no 
século XIX. Diversos anúncios de jornal destacavam as qualidades de 
escravas costureiras, que podiam ser alugadas por dia. Gilberto Freyre 
destaca um anúncio de Recife: “Precisa-se comprar uma mulata moça que 
seja perfeita costureira de agulha e tesoura, paga-se bem agradando as suas 
qualidades: na rua do Trapiche, Recife, n. 40, se dirá quem a pretende”.  
As moças também podiam ser vendidas para modistas, que as empregariam 
em seus ateliês: “Vende-se uma escrava muito moça, bonita figura que sabe 
cozinhar e engomar. É uma perfeita costureira própria para qualquer modista: 
na botica de Joaquim Ignacio Ribeiro Junior na praça da Boa Vista”. 
(MONTELEONE, 2019, p. 4) 

 



Suleando a moda 

270 
 

Lendo este tipo de anúncio, é muito difícil não perguntar onde está a história 

das costureiras escravizadas? Suas filhas e netas, mulheres negras libertas, deram 

continuidade a estas profissões: a avó de uma das autoras deste artigo foi lavadeira 

e passadeira durante toda a vida. Seria apenas uma coincidência ou trata-se, como 

no caso das empregadas domésticas, de resquícios da escravidão? Assim, é 

necessário, por exemplo, que tenhamos uma história da moda que enderece às 

escravizadas o lugar de criadoras das modas no período colonial, sejam elas 

copiadas ou não, assim como outras análises que tragam a relação do vestuário no 

período colonial e moderno a partir de outros olhares.  

Enquanto não discutirmos em sala de aula e não tivermos pesquisas 

sistemáticas sobre o papel das mulheres escravizadas na história do vestuário 

brasileiro, ou das mulheres negras nas indústrias de produção de vestuário no Brasil, 

por exemplo, este coletivo entende que permaneceremos, como campo do saber, 

reproduzindo uma lógica que oprime mulheres racializadas. Ressaltamos, por 

exemplo, pesquisas como a de Luís Prado (2019) que investiga o desenvolvimento 

da indústria têxtil no Brasil desde o século XIX e relata a introdução de maquinário, 

tecidos, cortes e moldes, cuja dinâmica marca roupas padronizadas para os negros 

escravizados. Importante também ressaltar Gilda de Mello e Souza (2001, p. 118) que 

mediante a sua pesquisa pioneira nos estudos de moda no século XIX, denota as 

estratificações sociais: enquanto de um lado burgueses em sobrados cultivando e 

valorizando estéticas europeias, negros escravizados circulando joias e produzindo 

roupas, em uma outra ponta, “rudes fazendeiros ricos [moviam-se] dentro do maior 

desconforto, dormindo em catres e redes, habitando casas nuas, com roupas 

guardadas nos baús ou suspensas em cordas”.  

Neste sentido, as noções de retrocesso social em moda e de rasgo em moda 

se propõem a refletir sobre como os conceitos coloniais/modernos de raça, gênero, 

classe e outros participam na produção e reprodução - em nossas práticas produtivas, 

de ensino e de pesquisa -, da lógica moderno/colonial. Assim, o que propomos é uma 

reformulação das epistemologias aplicadas à reflexão e produção sobre a moda que, 

dentre outros, se pautem em: 

● Diálogos com o local e o Sul Global; 

● Horizontalização da produção de saber criativo, dos sentidos e dos 

significados. Desta forma, os saberes e inovações das costureiras e dos 
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demais produtores de chão de fábrica, por exemplo, serão também 

considerados uma reflexão do campo do design; 

● Crítica radical à episteme colonial que opõe criação/moda X cópia/não-

moda; 

● Crítica radical ao modo colonial de pensamento que hierarquiza as 

relações com o vestuário pautadas em noções racistas, sexistas, 

classistas e etnonacionalistas; 

● Crítica radical ao modelo de ensino que localiza a história das ideias e 

das práticas sobre a moda na Europa, sem informar as relações de 

dependência (moderno/coloniais) entre as metrópoles e as colônias; 

relações estas que, caso inexistentes, inviabilizariam a própria 

revolução industrial; 

● A orientação do olhar para o vestuário, saberes e trocas entre as 

populações racializadas e a compreensão dos mesmos como fonte de 

produção conceitual para pensar a moda, de modo a localizar nossas 

pesquisas para fora do centro (o saber das margens: saindo do Leblon 

e indo para Madureira, ou seja, abandonando os centros de elite e indo 

para os subúrbios e favelas de todo o Brasil e do Sul global). 

 

Com estas questões, acreditamos contribuir para a provocação de uma 

necessária e profunda reflexão sobre a colonialidade dentro do campo da moda; 

colonialidade por meio da qual continuamos silenciando os racializados negros e 

indígenas. Silenciamos as mulheres negras e indígenas, especialmente. 

Consideramos que, ainda que tenhamos este e outros trabalhos, é urgente que 

passemos a olhar nossa história e produção de vestuário a partir de outro olhar: é 

necessário fazermos um giro decolonial na moda. 

 

Considerações Finais 

Neste artigo, buscamos trazer algumas das reflexões iniciais e perguntas que 

estão sendo desenvolvidas pelo Coletivo Moda e Decolonialidade: Encruzilhadas do 

Sul Global (CoMoDe). Trata-se de um trabalho de apresentar as análises de 

bibliografia que estão sendo realizadas por este grupo e de trazer, mais do que 

respostas, provocações a todos aqueles que produzem e refletem sobre o campo da 

moda. 
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Com este trabalho, buscamos instigar, especialmente, os estudantes e demais 

intelectuais do campo da moda a produzir pesquisas - ou divulgar, caso elas já 

existam - que decolonizem nossa história e reflexões sobre a moda. Precisamos olhar 

para nossos cânones bibliográficos e fazer perguntas a eles, questionando seus 

relatos e os conceitos e desafiando-nos a nós mesmos a escrever uma história 

diferente. 

A proposta aqui é que não apenas discutindo a história da moda, mas também 

desenvolvendo pesquisas sobre os usos do vestuário na contemporaneidade, que 

nós utilizemos os conceitos adequados para falar sobre a moda como campo 

produtivo e como campo do saber no Brasil: raça/racismo; 

gênero/sexismo/patriarcado; modernidade/colonialidade e dominação colonial e que 

apresentemos o Brasil como parte de um sistema mundo produtivo que o inseriu como 

fornecedor de matérias-primas, subjugando-o e silenciando toda produção local que, 

só ganha fama, quando produzida por uma elite local de semi-brancos colonizada e 

privilegiada.  

Por fim, provocamos os docentes e, especialmente, os orientadores de 

trabalhos de conclusão de curso, a estimular seus alunos a escrever sobre contextos 

fora do eixo dominante. Vamos falar das favelas e “quebradas”, das roupas de terreiro, 

das inovações produtivas desenvolvidas pelas mulheres racializadas que estão por 

trás das máquinas de costura, dos grafismos e simbologias nativas e afro-brasileiras 

- e, mais importante, das apropriações históricas desses elementos: vamos falar dos 

racismos e do sexismo do nosso sistema produtivo. Vamos desafiá-los a olhar menos 

para a produção europeia como referência, vamos ensiná-los a se aquilombar, a 

esquecer a lógica colonial do criador individual, a dividir suas produções e criar 

coletivamente, a conversar com seus antepassados. Vamos ensiná-los a respeitar 

sua beleza e sua história. Vamos ensiná-los a se amar. 
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Resumo:  Este artigo tem por objetivo relatar a experiência de realizar o evento Africanidades, cujo 

objetivo central consistiu em debater questões relacionadas ao racismo estrutural existente na 

sociedade brasileira e, paralelamente divulgar ações de empreendedores negros. Assim, estão 

descritas as duas edições desse evento, ocorridas em 2019 e 2020, tendo a primeira edição ocorrido 

presencialmente e a segunda online.  

Palavras-chave: Africanidades; Educação; Marketing Social; Racismo. 

 

Introdução 

 

É sabido que mesmo após 133 anos do fim da escravidão, ainda não fizemos 

da educação um caminho para eliminar a desigualdade, no que diz respeito aos 

preconceitos e racismos, entre brancos e negros no Brasil. É possível que esse fato 

seja confirmado a partir de uma cultura de negação da existência de práticas racistas 

no meio escolar, que pode se estender para o ambiente universitário. Baseado na 

descrição do parágrafo anterior e na legislação brasileira, Lei nº 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educacional Nacional / LDB) que tornaram obrigatória a inclusão no 

currículo da educação básica da temática da história e da cultura afro-brasileira, Brasil 

(2003), é necessário ressaltar que tornar a temática da cultura afro-brasileira 

obrigatória nas instituições educacionais, é sem dúvida uma conquista, mas é 

lamentável perceber que foi necessário a inclusão de uma lei para que um dos povos 

da formação da cultura brasileira ganhasse protagonismo no ensino. 

É inacreditável que o Brasil, país que possui 51% da sua população preta e 

parda, Central Única dos Trabalhadores (CUT, 2010), necessite de leis para fortalecer 

a cultura afro-brasileira, pois essa temática deveria ser estudada de forma contínua 
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no ensino fundamental, médio e superior nas instituições de ensino. Mesmo com leis 

que existem há mais de uma década, encontram-se dados estatísticos descritos pela 

professora da faculdade de direito da Universidade de São Paulo (USP, 2020), Eunice 

Prudente, relata que mulheres brancas possuem salários 70% maiores que mulheres 

negras. Ao estudar a história do Brasil, é possível correlacionar o momento atual com 

o passado no que diz respeito às questões de gênero, etnia e classe social, ou seja, 

houve pouca evolução nesse aspecto. 

Fundamentado na LDB e com o intuito de fortalecer o currículo educacional do 

ensino superior do SENAI CETIQT, foi realizada a primeira edição do evento 

denominado Africanidades, na Unidade Barra da Tijuca, como parte integrante da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da Faculdade SENAI CETIQT. Com foco 

no fortalecimento do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

Educação e questões relacionadas com a consciência política e histórica da 

diversidade, de identidades e de direitos e ações educativas de combate ao racismo 

e discriminações.  

 

A edição de 2019 

 O evento ocorreu no dia 25 de outubro de 2019. A programação foi 

organizada, visando atender preferencialmente, os alunos do curso de Bacharelado 

em Design de Moda, dos turnos da manhã e noite.  

Quatro convidados externos, proferiram palestras cujos temas eram 

Apropriação Cultural, Moda e Representatividade. Além disso, professores e alunos 

ministraram oficinas criativas com a temática africana. As oficinas Rainhas negras do 

vestuário e Turbantes e suas amarrações estéticas envolveram os alunos de maneira 

lúdica, porém associando práticas da cultura material africana aos exercícios 

propostos aos alunos, como mostram as imagens a seguir. 
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Imagem 1 – Colagem com imagens diversas da atividade 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

  

      

Programação divulgada nas redes sociais.      

Palestrantes Suzana Mattos e Lígia Parre 

Palestra sobre Apropriação cultural e 
representatividade.  
 

Oficina: Rainhas Negras.  
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Imagem 2 – Palestra sobre Apropriação cultural e representatividade para a turma da noite, com as 
palestrantes Eliete Fonseca e Heloísa Helena. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 3 – Oficina criativa de turbantes ministrada por Adriana Santos 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

O evento, também contou com uma feira de produtos produzidos e 

comercializados por “afro empreendedores”, o que despertou atenção por parte dos 

alunos para questões importantes sobre representatividade na prática. 
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Experiência enriquecedora para os alunos que aprenderam muito sobre moda 

africana, revelou-se uma prática metodológica de aprendizagem significativa. 

 

Imagem 4 – Colagem de imagens dos Afro-empreendedores expondo seus produtos no evento. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

A prática exercida pelo SENAI CETIQT de ações desenvolvidas em prol da 

ampliação de oportunidades para a população negra residente na Cidade do Rio de 

Janeiro, como por exemplo, a feira dos afros empreendedores, resultou em uma 

premiação oferecida pela Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos da Cidade do Rio de Janeiro na data de 29/11/2019. O projeto 

Africanidades recebeu o Selo ATUAÇÃO. 
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Imagem 05 – Convite para receber o certificado 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 A edição de 2020 

 

Em sua segunda edição, realizada virtualmente no último dia 23 de outubro, 

buscou-se repetir o sucesso da primeira edição, mas foi necessário repensar o 

funcionamento do evento, que se realizaria digitalmente, em função da pandemia e 

isolamento social vivenciado pelo Brasil, o que dificultaria a realização da feira de 

empreendedorismo.  

A programação contou com a Oficina criativa em Macramê, ministrada pela 

professora Marilene Rocha. Os participantes da oficina, puderam praticar a técnica 

do Macramê e relataram que vão desenvolver produtos nesta linha de artesanato para 

comercialização.   

As palestras se concentraram em dois temas centrais: “Entendendo o 

movimento Vidas Negras importam”, ministrada por Heloisa Helena de Oliveira 

Santos e “Despir o olhar para vestir o personagem negro”, ministrada por Carla Costa, 

Mestre em Artes Cênicas pela UNIRIO. Fechando a programação houve uma roda de 

conversas, denominada Desengasga: experiências no campo da moda sob uma 

perspectiva negra, reunindo alunos e professores que trocaram vivências e 

experiências cotidianas sobre o racismo estrutural no Brasil. 
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Imagem 06 – Lâmina para divulgação no Instagram da Faculdade SENAI CETIQT.6 

 

Fonte: Instagram Faculdade SENAI CETIQT (2020) 

Imagem 07 – Palestra Despir o olhar para vestir o personagem negro, por Carla Costa. 

 

Fonte: Youtube Faculdade SENAI CETIQT (2020) 
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Imagem 08 – Programação divulgada internamente na instituição SENAI CETIQT. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Imagem 09 – Chamada para Oficina de Macramê e trabalho desenvolvido por aluno. 

 
Fonte: Acervo pessoal/2020 
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No entanto, sabendo da necessidade de pequenos empreendedores negros 

no que diz respeito a divulgação e comercialização dos seus trabalhos, durante a 

pandemia, a equipe de trabalho envolvida na programação do Africanidades 

considerou abrir uma chamada pública com foco em capturar afros empreendedores, 

como demonstrado abaixo. 

 

Imagem 10 – Chamada pública para exposição dos trabalhos dos Afroempreendedores 
 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

A partir da chamada pública obteve-se 25 (vinte e cinco) empreendedores 

negros de segmentos diversos como: alimentação, estética, acessórios e vestuários. 

Solicitou-se para os mesmos imagens de seus produtos e denominação das suas 

marcas, para ser construído um painel de divulgação, que seria apresentado durante 

o evento Africanidades, esse painel foi apresentado seis vezes, no dia do 

Africanidades. Na semana do acontecimento, assessoria de imprensa do SENAI 

CETIQT divulgou o em algumas mídias sociais, como por exemplo: Veja Rio, Revista 

Textília, Portal Favelas e Tribuna de Petrópolis. Essas ações repercutiram muito 

positivamente, pois só a Veja Rio teve 4 milhões de visualizações. Foi possível 

perceber que um marketing social tinha sido desenvolvido a partir do feedback dos 

empreendedores negros no dia seguinte ao evento, pois eles relataram os novos 

seguidores em suas redes sociais. Desta forma esses novos seguidores poderiam se 

tornar novos clientes. Esta experiência, também serviu para se ver na prática o que 

se estuda teoricamente na disciplina de marketing, ou seja, agregando ao 

conhecimento científico, aos Cursos Superiores do CETIQT. Pois segundo Vaz 

(1995), esse tipo de ação mercadológica institucional tem o propósito de atenuar os 
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problemas sociais relacionados as oportunidades de trabalho. O Marketing Social 

Corporativo (MSC) é uma fusão entre os elementos tradicionais do Marketing com os 

aspectos compostos da Responsabilidade Social Corporativa (RSC), em que são 

implementadas estratégias e técnicas para a promoção de uma causa, com um 

sentido de responsabilidade social, na aplicação de uma ação empresarial de cunho 

social, visando a satisfação dos consumidores, da sociedade em geral e da própria 

organização, reforçando o posicionamento no mercado e a imagem corporativa 

(KOTLER; ZALTMAN, 1971).  

Foi observado durante a pandemia de COVID 19 que o isolamento profilático 

levou grandes e médios empreendedores a forte investimento em marketing digital, 

área que já tinha previsão de crescimento. De acordo com Shimabukuro (2021), a 

perspectiva de aumento nesta modalidade para as diversas marcas e segmentos será 

aproximadamente de 54% até o ano de 2024; mas para isso acontecer é sabido que 

se faz necessário investimentos na área do comércio eletrônico. Sabendo-se que para 

o micro afro empreendedor, essa transformação de negociação poderia ser 

prejudicada durante a pandemia, pensou se em oportunizar através de uma 

exposição digital, durante um evento denominado Africanidades seus produtos. Essa 

foi a justificativa utilizada para que a Instituição de Ensino SENAI CETIQT apoiasse 

tal atividade, segue abaixo exemplo da exposição dos afros empreendedores: 

Imagem 11 – Divulgação do evento na Veja Rio. 

 

 

Fonte: COPOBIANCO, 2020. 
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Imagem 12 – Colagem com a apresentação da marca Black Grillo, divulgada durante o evento 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Desta forma podemos considerar que a edição de 2020 atingiu com sucesso 

os objetivos propostos.  

 

Considerações Finais 

 

A pandemia do ano de 2020 não só trouxe para o evento Africanidades 

isolamento social, mas união de empreendedores negros de todo Brasil através de 

um marketing social, responsabilidade social por conta das quatro horas de oficina de 

Macramê e reflexões a respeito do panorama do movimento denominado “vidas 

negras importam” e os impactos da cultura afro-brasileira na atualidade.  

Como desdobramentos futuros a equipe que está à frente da organização 

deste evento tem a intenção de realizar a 3ª edição do Africanidades em um modelo 

híbrido, ou seja, realizar as oficinas e palestras presencialmente, na unidade Barra da 

Tijuca, porém viabilizando sua transmissão online de forma síncrona, com o objetivo 

de conseguir abranger participantes de todas as regiões do país. 

Além disso, a equipe tem como objetivo aprofundar o debate sobre as questões 

relacionadas a negritude. Para isso entende-se que é fundamental iniciar-se no 

conhecimento da história dos povos africanos, principalmente os referentes aos 

países: Cabo Verde, Senegal, Guiné Bissau, Gana, Tongo, Beni, Nigéria, Angola e 

Moçambique, visto que as matrizes africanas brasileiras se deram a partir negros 

oriundos desses países que chegaram ao Brasil escravizados.  

Pretende-se também incrementar as ações relacionadas ao 

empreendedorismo, expandindo o número de empreendedores participantes, tanto 
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em uma possível feira presencial como na exposição virtual, fortalecendo assim, a 

cultura e a economia dos negócios administrados por empreendedores negros.  
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A ROUPA DO RÉU: PESQUISA HISTÓRICA E DISPOSITIVOS DE 
MEMÓRIA UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DO FIGURINO DE MOSTRE-

ME A SAÍDA 
 

Costa, Carla Aparecida da; Mestre; 

PPGAC/UNIRIO; cah.costa84@edu.unirio.br. 
 

 

Resumo:O presente relato apresenta uma breve reflexão sobre a história do vestuário utilizado por 

pessoas encarceradas ao longo da história e mostra como os dispositivos de memórias pessoais, dos 

participantes do espetáculo, foram utilizados para dar início ao processo criativo da montagem cênica 

Mostre-me a saída. A pergunta que conduziu essa pesquisa é: como a forma de vestir marca a vida 

social dos condenados? Essa reflexão se deu entre o processo de pesquisa histórica e o processo de 

criação do figurino elaborado para a montagem que teve sua estreia em 2019.  Mostre-me a saída é 

uma adaptação livre do texto teatral Fuga, de Tennessee Williams. Na montagem, a história é contada 

em três camadas: a história dos personagens originais; as reflexões sobre a situação prisional no Brasil 

atual em sua complexidade e as histórias nas prisões do grupo de estudos e projeto de Extensão 

Teatro na Prisão. Pretende-se mostrar ainda como a vida pessoal e a experiência vivida nas visitas ao 

presídio pelos membros da Fuga Coletiva foi fundamental na criação, no processo colaborativo e 

materialidade do figurino. 

Palavras-chave: Figurino; Processo criativo; Memórias; Teatro na Prisão. 

 

Introdução 

 
A prisão é considerada algo tão “natural” que é difícil imaginar a vida 

sem ela (DAVIS, 2018). 

  

Não nos damos conta das crueldades que ocorrem no sistema carcerário até 

que fiquemos diante delas. Quando recebi o convite para assinar o figurino da 

montagem Mostre-me a Saída que aborda o sistema carcerário brasileiro, acreditei 

que estaria envolvida em um processo de criação com temáticas do cotidiano das 

pessoas encarceradas e que esse seria um processo natural de pesquisa como 

ocorre em outros, mas não foi assim. Aquele clichê de que “a vida imita a arte” ou “a 

arte imita a vida” estaria prestes a atravessar meus caminhos. Convite aceito, 

percursos e memórias em cena.   

Era agosto de 2017, quando às seis e meia da manhã, acordo e vejo mais de 

vinte e cinco registros de chamadas perdidas da minha mãe. Meu irmão mais novo 

havia sido preso quando chegava para trabalhar em uma construção, ele era servente 

de pedreiro na obra, cujo dono é conhecido como um dos traficantes da cidade. Eu 

estava no Rio de Janeiro e minha família em Minas Gerais. Sem entender muito o que 
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estava acontecendo, eu chorei: assim como minha mãe, eu não esperava por isso e 

não sabia o que fazer diante dessa situação.  

Era maio de 2019, quando entro na sala de ensaio e percebo que as cenas se 

repetem, só que dessa vez, aconteciam no campo da teatralidade. Os corpos ali 

presentes traziam características que um dia eu presenciei no presídio ao visitar meu 

irmão. Após sete meses de encarceramento, ele foi absolvido. Mas as memórias que 

marcaram esse período não foram absolvidas e continuavam latentes em mim, de 

modo que busquei um modo de transformar essas memórias em arte, em teatro.  

A citação de Angela Davis que abre esse relato diz muito sobre a nossa 

sociedade e a naturalização dos corpos que diariamente são violentados e 

encarcerados. Durante muito tempo, também ignorei e naturalizei esse assunto até 

viver na pele o que realmente é o encarceramento no Brasil. Digo isso porque a prisão 

do meu irmão, de certo modo, foi também a minha prisão, a prisão da minha família 

e principalmente a prisão da minha mãe. Ela viveu fatores de estresse, medo, 

depressão e solidão e tudo isso fez com que ela envelhecesse em meses o que em 

sessenta anos não havia envelhecido. A vida dela mudou muito, foi muito triste ver 

que ela se tornou mais uma “mãe de preso”, foi a expressão que ouvimos na primeira 

visita e que a fez chorar.  

O sistema de encarceramento no Brasil é tão corrosivo que anula a esperança 

de quem está do lado de dentro e de quem está do lado de fora. Minha mãe sofreu 

por duzentos e dez dias consecutivos e até hoje as lembranças ruins daquele lugar a 

entristecem. 

Ao ficar diante da montagem cênica eu vi a oportunidade de transformar 

minhas memórias em arte e ressignificar esses momentos. Pude assim, colocar no 

processo criativo aquilo que meus olhos testemunharam e codificar na representação, 

os signos que habitam os presídios: os corpos, os condenados e as famílias dos 

condenados. Portanto, a construção do figurino para a montagem Mostre-me a Saída 

é algo que envolve intimamente a mim e aos integrantes do Fuga Coletiva1. Talvez, 

em razão desta profunda proximidade, o espectador não tenha se dado conta das 

codificações na poética da peça. 

 
1 Coletivo formado pela Professora Viviane Narvaes; Duanny Dantas; Nataly Barbosa, Peterson de 

Oliveira, Luan de Almeida e Edson Sodré.  Mais informações sobre o grupo podem ser acessadas 
nas redes sociais Instagram @fuga.coletiva e no canal do Youtube intitulado Fuga Coletiva, 
disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCOuQa_VzbJr8te1jD4LhuNw. 
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 Breve panorama sobre a história do vestuário do corpo condenado 

 

A história do vestuário é ampla e por meio dela estudamos o comportamento 

de algumas sociedades, desde quando é possível achar materiais de pesquisa, até o 

momento mais recente. A história do vestuário no Ocidente percorre longos caminhos 

e não é novidade nas bibliotecas, nos museus e nos acervos de moda. Contudo, algo 

que pouquíssimas vezes é observado dentro do campo de pesquisa são as histórias 

das roupas utilizadas pelos escravos, condenados e prisioneiros, sejam os 

capturados nas guerras ou aqueles que cometem atos que contrariam as leis locais.   

A pesquisa histórica é fundamental no processo de criação de um figurino. É 

por meio dela que pinçamos elementos pertinentes à narrativa, a fim de dar coerência 

à composição do vestuário e à cena como um todo. No caso da montagem cênica, a 

pesquisa não estava contida apenas na história, nos livros, nos acervos,tampouco na 

história da moda que é também uma possibilidade de pesquisa iconográfica. O campo 

de pesquisa para esse processo começou nos registros das nossas memórias, nos 

relatos de um dos atores que vive em regime semiaberto, do Coletivo e das 

experiências do Grupo de Extensão Teatro na prisão.  

Contudo, foi fundamental buscar na perspectiva histórica a compreensão, ou a 

falta dela, do vestuário dos diversos tipos de condenados na história factual. Assim, 

ao me debruçar sobre os poucos materiais textuais sobre o assunto, percebo que a 

roupa do prisioneiro sempre teve sua função, não apenas a de sinalizar o corpo 

condenado, mas também a de dizer que corpo é esse na ordem da sociedade: um 

excluído. Michael Pastoureau publicou, em 1993, o livro intitulado O Pano do diabo: 

uma história das listras e dos tecidos listrados. Na obra, o autor dedica o capítulo 

Riscar e Punir para narrar a história dos uniformes dos prisioneiros. 

O autor faz uma abordagem sobre o uso das listras no sistema vestimentário 

desde o período medieval,quando o ato de riscar surge com intuito de punir e essa 

simbologia ganha espaço na história mundial das roupas. Segundo Pastoureau 

(1993), a história das listras no vestuário teve suas modulações, produzindo ao longo 

dos séculos uma diversificação de sentido no universo material e simbólico das listras. 

Por exemplo, nos períodos do Renascimento e da época romântica foram produzidas 

“boas” listras, mas nem por isso foi superado o significado das “más” listras, aquelas 

que punem os corpos infratores dentro de uma sociedade. No século XIX, por sua 
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vez, fez-se o uso das listras acolhendo todas as práticas e todos os códigos que foram 

produzidos anteriormente. Assim, na idade contemporânea, os tecidos listrados 

continuam fortemente marcando os corpos deportados para o campo da morte.  

Todavia, uniformizar os corpos condenados é um ato de punição que vem 

desde a antiguidade, mesmo na nudez, quando homens e mulheres aprisionados pelo 

Império Romano tinham seus corpos despidos e expostos às condições 

desumanizadas. O indivíduo escravizado na sociedade romana era identificado pelos 

pés descalços e de forma alguma poderiam usar calcei, sapatos romanos de cano 

alto. Já os soldados romanos, que vigiavam e puniam o sujeito 

condenado/escravizado, usavam túnicas e capas que, diante daquela sociedade, era 

um fator de prestígio. A Roma Antiga era muito estratificada e o vestuário era um 

aspecto fundamental para o estabelecimento e a manutenção das hierarquias. 

Assim, como na Antiguidade, no período medieval também se utilizou o 

vestuário como forma punitiva para aqueles que ousaram transgredir a ordem 

civilizatória da sociedade. Podemos deduzir que o uso da uniformização dos corpos 

condenados foi e é vigente até hoje, ainda que as listras estejam ausentes em alguns 

presídios, para classificar o sujeito dentro da sociedade. Segundo Pastoureau (1993, 

p. 15): “o olho classifica melhor do que o ouvido e o tato, ainda que essa verdade não 

seja válida para todas as culturas”. Diferente da Idade Média, quando surge o uso das 

listras, as roupas dos condenados atualmente não são listradas. Embora nos Estados 

Unidos alguns presídios ainda utilizem desse recurso para identificar seus presos, em 

muitos presídios os uniformes são lisos. Todavia, a uniformidade das cores existe e 

ela serve para sinalizar e classificar os presos. No Brasil, isso se modifica de acordo 

com as regras de cada presídio.  

Os estabelecimentos penais brasileiros obrigam o uso de uniformes pelos 

presos, porém até 2015 a regra não era prevista na Lei de Execução Penal, tampouco 

existe um modelo nacional de padronização. Porém o PL 803/15, que estabelece essa 

padronização, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Segurança Pública. 

Segundo o relator da proposta, Lincoln Portela (PR-MG), o uso e a importância do 

uniforme visam facilitar a identificação do preso. O relator aponta em seu discurso 

que:  

Para que não tenhamos penitenciárias com presos com calça jeans e 
camiseta branca, com presos de bermuda, com presos de qualquer 
maneira e que coloca uniforme apenas quando ele vai comparecer 
diante do juiz. É importante que ele tenha o seu uniforme até para ficar 
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mais fácil a identificação pelo próprio agente penitenciário, pela 
própria polícia (Portela, 2015 apud Canuto, 2015). 
 

Na análise do discurso proferido por Portela (2015) podemos entender a 

intencionalidade na sinalização e classificação dos condenados. Por exemplo, o que 

podemos entender quando o autor fala que “Para que não tenhamos penitenciárias 

com presos com calça jeans e camiseta branca”? Ora, o jeans é a peça de vestuário 

mais democrática na história da indumentária, ele permeia todas as classes sociais 

sem dizer quem é quem na sociedade. Todo indivíduo pode ter uma peça básica de 

jeans no guarda-roupas. A não ser pela ausência de dinheiro, nada impede que 

indivíduos adquiram tais peças, diferente dos costumes da civilização romana na 

antiguidade, onde os indivíduos das classes baixas, o povo, os plebeus e 

principalmente os escravizados, não podiam usar as roupas das classes superiores. 

Ainda, sobre o discurso de Portela, fica entendido que permitir o uso da bermuda e 

da camiseta branca é um ato de abrandar a punição, visto que bermuda e camiseta 

representam a busca pelo conforto e um ato de libertação do corpo. Dessa forma, 

entendemos que o vestuário, assim como na Antiguidade e no Medievo, é um 

dispositivo coercitivo, pois sistematiza e dá uniformidade aos corpos condenados.  

Os uniformes, sejam listrados, como os utilizados em alguns países, ou lisos, 

como os que são usados nas penitenciárias brasileiras, assinalam, desde o 

feudalismo, o indivíduo ou um personagem com caráter negativo, a fim de sublinhar 

que aqueles que os usam são os excluídos da ordem social e submetidos a um regime 

de exceção (PASTOUREAU, 1993).  

Do ponto de vista social, seja nos meandros do Medievo ou na 

contemporaneidade, o uso dos uniformes tem a função de afastar os detentos. Dessa 

forma, ainda que olhemos de longe, sabemos quem é o sentenciado dentro de um 

presídio. Diferentemente do sistema de uniformização que acontece nas instituições 

de ensino, pois em muitas escolas o uso de uniformes é opcional tanto para 

professores quanto alunos. Vale ressaltar também que a padronização dos uniformes 

escolares tem outros aspectos (cuidado, conforto, ergonomia e economia) que em 

nada se assemelham com os uniformes de quem está em regime prisional.   

No que tange a representação dos prisioneiros por meio de suas vestimentas, 

afirma Pastoureau (1993, p. 79): 

Parece-me que há nessa categoria de listras modernas e 
contemporâneas uma dimensão que não está presente (ou que está 
muito pouco presente) nas listras medievais. As listras dos 
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prisioneiros e deportados não são apenas uma marca social, o sinal 
de uma exclusão ou de um status particular. Inscritas sobre um tecido 
vil, elas têm algo de profundamente degradante, que parece retirar de 
quem as usa toda dignidade e toda esperança de salvação.  
 

O autor ainda ressalta o peso das representações nos trajes usados pelos 

judeus nos campos de concentração. Dando continuidade ele afirma: 

Além disso, associando cores inquietantes, vulgares ou sujas, elas 
parecem frequentemente carregadas de poderes maléficos. Não só 
assinalam e excluem, mas aviltam, mutilam, trazem infelicidade. O 
exemplo mais marcante e doloroso dessas listras é o das roupas 
impostas pelo sistema de concentração nazista aos deportados dos 
campos da morte. Nunca as listras inscritas sobre o corpo violaram 
tão profundamente a pessoa humana (PASTOUREAU, 1993, p.79). 
 

Como as dores dos judeus nos campos nazistas, a realidade brasileira também 

revela outro tipo de prisão, tão dolorosa quanto: três séculos de escravidão que 

riscaram (assinalaram) não os uniformes, mas os corpos negros de homens e 

mulheres que aqui chegaram na condição de escravizados. Poderíamos considerar 

as condições de um indivíduo escravizado que vivia nas senzalas como algo 

semelhante ao encarceramento atual? O historiador Joel Rufino dos Santos (2010) 

discorre sobre as condições do escravizado no Brasil da seguinte forma: 

Em primeiro lugar, o escravo pertence a outrem, como um animal ou 
um móvel. Escravo é uma relação de propriedade, reconhecida e 
regulamentada por lei, escrita ou costumeira, consuetudinária. Uma 
propriedade que se adquiriu legitimamente, por compra, doação, 
dívida, herança etc. (SANTOS, 2010, p.27). 
 

Nesse mesmo capítulo sob o título O torturado e O que é tortura? Rufino segue 

relatando as condições do corpo escravizado, que era trancado nas senzalas durante 

a noite a fim de evitar possíveis fugas e que somente durante o dia poderia sair para 

trabalhar. Para Foucault (1999), esses dispositivos, utilizados como práticas punitivas, 

são nitidamente vistos no encarceramento atual. A partir da análise da evolução das 

punições nos sistemas penais, o autor sugere a existência de uma tecnologia política 

do corpo, voltada a submeter o corpo do condenado. 

Sobre o encarceramento (em massa) nos presídios brasileiros, salienta Juliana 

Borges (2019, p. 30) que o mesmo ocorre desde o Brasil colonial, evidenciando “o 

cerne punitivo escravocrata e de ideias medievais em nossa sociedade, 

principalmente nas instituições de caráter repressivo e de controle social”. No entanto, 

as “prisões, em um primeiro momento, não foram as únicas alternativas. Os locais 

eram improvisados e, na maioria das vezes, utilizados para os que aguardavam o 
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julgamento. Não havia, ainda, um conjunto unitário, como instituição prisional” 

(BORGES, 2019, p. 30). 

Ambos os autores, Borges e Foucault,traçam uma relação no modus operandi 

da forma de punição, tanto no passado quanto no presente. Dentro dessa relação 

buscamos entender a forma no qual o vestuário aparece como dispositivo de punição.  

Como na Antiguidade, onde o sujeito prisioneiro/escravo era caracterizado pela 

forma de se vestir e impossibilitado de ter seus pés calçados, vemos no Brasil colonial 

que as condições dos prisioneiros/escravizados à brasileira, tinham seus corpos 

vestidos em roupas velhas, em condições de trapos e para receber os açoites e 

punições, seus corpos eram despidos, sinalizados e marcados com ferro quente pelos 

seus senhores, da mesma forma como se marcava um animal (CARVALHO, 2012). 

Na obra Vigiar e Punir: o nascimento da prisão, Foucault (1999, p. 12) analisa 

o desaparecimento do suplício nas instituições penais de boa parte do mundo entre o 

final do século XVIII e início do XIX: “em algumas dezenas de anos, desapareceu o 

corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no 

ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como 

alvo principal da repressão penal”. Nessa nova visão da justiça, “a certeza de ser 

punido é que deve desviar o homem do crime, e não mais o abominável teatro” da 

punição (FOUCAULT, 1999, p. 13).  

Na análise do autor, o fim dos suplícios encerra a aplicação da pena como um 

espetáculo e a transforma em um aspecto menos visível, em alguma medida, uma 

vergonha suplementar que a justiça não tem mais orgulho de impor aos condenados. 

“O desaparecimento dos suplícios é, pois o espetáculo que se elimina; mas é também 

o domínio sobre o corpo que se extingue” (FOUCAULT,1999, p. 14).  

Dessa forma, o sofrimento físico deixa de ser “elemento constitutivo” da pena. 

Para o autor, o poder sobre o corpo, contudo, não deixou de existir completamente 

até meados do século XIX: “a pena não mais se centralizava no suplício como técnica 

de sofrimento; tomou como objeto a perda de um bem ou direito” (FOUCAULT, 1999, 

p.18), que é a liberdade. Angela Davis (2018) em Estarão as prisões obsoletas? 

apresenta seguinte relato: 

[...] os prisioneiros comiam e dormiam no chão, sem lençóis nem 
colchões, e muitas vezes sem roupa. Eram punidos por “lentidão no 
trabalho com a enxada” (dez chibatadas), “plantio ruim” (cinco 
chibatadas) e “ir devagar com o algodão” (cinco chibatadas). Os que 
tentavam fugir eram açoitados “até o sangue escorrer por suas 
pernas”; outros tinham uma espora de metal cravada nos pés. 
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Condenados sucumbiam de exaustão, pneumonia, malária, 
ulcerações produzidas pelo frio, tuberculose, insolação, disenteria, 
ferimentos a bala e “envenenamento por correntes” (as feridas 
resultantes do constante roçar das correntes e dos ferros nas pernas 
contra a pele nua) (OSHINSKY, 1880 apud DAVIS, 2018, p. 26). 
 

Assim, entendemos que a punição tem suas camadas de representação. Por 

um lado, se vestir o corpo com uniformes padronizados, listrados, foi/é uma forma de 

punir e humilhar, por outro a nudez traz também uma forma punitiva do corpo humano 

diante do sistema de encarceramento.  

Destarte, como apontado anteriormente, a caracterização do corpo prisioneiro, 

vestido ou nu, é uma maneira de marcar (sentenciar) e excluir o sujeito de qualquer 

possibilidade de humanização. Portanto, ao riscar a roupa dos condenados ou despir 

o corpo dos escravizados, ficamos diante de uma sociedade que assinala, classifica, 

controla e hierarquiza por meio da instrumentalização do vestuário (como um 

dispositivo) que tem o poder de coerção sobre esse corpo condenado. 

 

Para vestir o corpo condenado: o processo de criação   

 

Geométrica e metaforicamente, é muito forte o laço entre as listras 
horizontais das roupas do prisioneiro e as listras verticais que formam 
as grades da prisão. Cruzando-se em ângulos retos, listras e grades 
parecem construir uma trama, uma rede, uma gaiola, que isolam ainda 
mais o prisioneiro do mundo exterior (PASTOUREAU, 1993, p. 47). 

 

A contextualização anterior alimentou meu processo criativo, a pesquisa 

histórica me deu condições de entender o vestuário como um dispositivo de marcação 

e sinalização dos corpos. Mas não foi apenas isso, as visitações que fiz ao presídio 

me impactaram e partes das minhas memórias foram postas sobre o processo.  

Algo que ficou latente em minhas lembranças foi a movimentação dos corpos, 

a postura dos presos diante das famílias e a da família diante dos seus presos. Assim 

como descreve Pastoureau (1993), o meu olhar percorria aquele território e 

automaticamente classificava aqueles corpos. Majoritariamente, os corpos que 

estavam ali eram negros, assim como na montagem de Mostra-me a Saída. Os corpos 

eram rígidos, uma espécie de comportamento e subordinação que ao longo dos sete 

meses pude perceber. A cabeça baixa, as mãos para trás, os corpos enfileirados, 

corpos em condições disciplinares. Da mesma forma, inicia-se a montagem. 
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O uniforme vermelho (calça e camisa), com o nome do presídio em letras 

garrafais, etiquetava os presos naquele quadrado da visitação. Dentro do mesmo 

quadrado havia a família, e para elas as seguintes determinações de uso de roupas: 

chinelo de dedo emborrachado (simples sem muitos detalhes), blusas com decotes 

arredondados (decotes em V eram proibidos), calças compridas jeans em tons claros 

e sem muitos bolsos, as grávidas podiam usar calças de moletom (sem elástico) e 

não podia entrar com brincos, cordões e nem alianças, tudo era removido na entrada 

do presídio e deixado em um envelope junto com a identidade. Os carcereiros por sua 

vez, que estão ali a serviço do Estado para vigiar e punir caso algo fora do normal 

aconteça, não ficavam no mesmo espaço; eles estavam do lado de fora, vigiando os 

presos e suas famílias através das grades (grades que dão listras aos corpos 

internos), eles usavam fardas que simbolizam poder desde a Antiguidade, calçavam 

coturnos que protegiam seus pés (diferente dos presos e das famílias) e andavam 

armados.  

Tudo isso estratifica e hierarquizava aquele território. Esse era o modo de 

saber que aquele é o preso, aquela é a família do preso e aquele corpo externo, por 

detrás das grades, era o corpo que controlava e organizava aquele sistema. Entender 

isso foi fundamental para o processo. Tínhamos em cena três corpos, dois negros e 

um branco que em alguns momentos do espetáculo representava um carcereiro e em 

outros momentos era um presidiário em cumprimento de pena como os outros.  A 

história do espetáculo é contada em três camadas, sendo elas: a história dos 

personagens originais, as reflexões sobre a situação prisional no Brasil atual em sua 

complexidade e as histórias do Coletivo nas prisões. 

O processo de criação das visualidades da cena (cenário, adereço e figurino) 

- e aqui chamo a atenção para o figurino - é feito em algumas etapas, mas para a 

montagem destaco somente duas que foram fundamentais: a pesquisa histórica, 

citada anteriormente, e a familiarização com a obra e o roteiro. Essa última foi a que 

mais marcou meu processo. Ao escolher a paleta de cores optei por dois tons, 

vermelho e cinza porque essas eram as cores da minha memória. O vermelho intenso 

marcava o território, corpos encarcerados davam a tridimensionalidade daquele tom 

e dentro daquele espaço quadrado enjaulado, ele era o sinalizador. O tom cinza, por 

sua vez, neutralizava tudo o que não era vermelho. Apesar da dor, as famílias também 

eram corpos neutros, como os dos policiais que estavam do lado de fora. Apenas um 

dos atores usava camisa vermelha, pois ele atuava em dois papéis, o carcereiro e o 
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preso. Dentro da semiótica das cores, o vermelho, dentro de muitos outros signos, 

também simboliza poder.  

Escolhi levar a transição desse corpo-personagem marcando a diferenciação 

dos pés descalços. O que calçam os pés prisioneiros? Essa história tem uma longa 

trajetória e até hoje o uso dos calçados é tido como um objeto de poder. Dentro dos 

presídios essa história também tem seus valores: quem pode calçar, calça o quê?  

Será que já nos demos conta dos motivos pelos quais o tênis Nike se tornou 

um objeto de poder nos pés dos garotos favelados? É muito além de vaidade, o corpo 

negro carrega em si longas narrativas, principalmente os corpos sentenciados, e as 

entrelinhas dessa trajetória carregam diversas nuances de significação. No século 

XIX, por exemplo, o negro liberto tentava vestir roupas da moda, roupas que se 

assemelhavam aos seus antigos senhores, ternos, chapéus, bengalas e assim por 

diante, mas algo que reparamos nas fotografias do período e que nos chama a 

atenção são os pés descalços. Isso diz muito sobre esse corpo “livre”, quem era 

aquele negro vestido, mas com os pés no chão diante daquela sociedade? Objeto de 

poder, simbolicamente os pés descalços anunciam a existência desses corpos. No 

presídio só é permitido o uso de chinelo de dedo emborrachado (Havaianas), somente 

os policiais usam coturnos.  

Imagem 1 – Cena de abertura do Espetáculo. 

 
 

Fonte: Duany Dantas 
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Essa primeira imagem mostra um dos atores, o único que veste uma camisa 

vermelha por dar vida a dois personagens, um policial e um prisioneiro. Sua roupa é 

diferenciada para marcar essa transição, assim como os pés descalços que também 

podem ser notados nos outros personagens. Em outra cena, todos os personagens 

têm seus pés descalços e mais adiante seus corpos são despidos. O ato de despir 

ocorre para punir, humilhar e coagir, bem como ocorre nos presídios. 

 

Imagem 2 – Cena de coerção. 

 
 

Fonte: Duany Dantas. 

 

O processo criativo do figurino para montagem durou aproximadamente dois 

meses. Os primeiros encontros e as conversas que tivemos com o grupo durante os 

ensaios também foram essenciais para definir os conceitos que nos conduziram 

durante o processo. Os elementos de cena (cenário e adereços) também preenchiam 

a proposta. Da concepção do cenário e adereços de Mostre-me a Saída: 

Explora o confinamento a partir de materiais presentes no cotidiano da 
prisão, como sacos de colchão e um pequeno fio de plástico chamado de 
“liga” pelos presos. Esses materiais formam um cubo no espaço que remete 
a ideia de cela e delimitam a cena. O cenário ganha dimensão por meio de 
projeções de reportagens, documentos e depoimentos que dialogam com a 
atualidade. É trabalhado também três cubos de metal, que manipulados 
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pelos atores, dão mais camadas às imagens propostas pelo texto e pelo 
trabalho corporal (NARVAES, 2020). 

 

 Essa foi a atmosfera que permeou o processo de criação, sendo que a 

pesquisa sobre a escolha dos figurinos que vestiriam esses corpos esteve muito mais 

próxima das minhas vivências do que em trabalhos anteriores. Entender a história do 

vestuário desses corpos rejeitados e sentenciados que vem desde a Antiguidade 

passando por outros períodos históricos fez com que o processo de criação ganhasse 

outro sentido. A familiarização com a obra foi muito além das leituras textuais e isso 

me trouxe autonomia dentro do processo, pois, a partir dos dispositivos fornecidos 

pelo campo da memória, a familiarização era literal, tanto para mim quanto para os 

participantes do processo. Em síntese, o processo de criação, a arte, ganhou outros 

sentidos por meio da nossa memória e da experiência. 
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Resumo 
Esta pesquisa, analisando a primeira metade do período da Ditadura Militar, tem o objetivo de 
descrever e contextualizar o modo como a Companhia Siderúrgica Nacional promovia junto aos seus 
trabalhadores os ideais de nacional desenvolvimentismo e de modernização da economia, associando-
os à ideia de que existiria na empresa uma democracia racial, ao mesmo tempo que reproduzia no seu 
interior esferas de estratificação social e desigualdade. Poucos são os trabalhos que analisam as 
estratégias que os militares, por meio da CSN, utilizaram visando instrumentalizar a formação 
ideológica dos operários. Diante deste quadro historiográfico, ainda hegemônico, pretendo matizar 
esses pontos de vista, propondo uma nova interpretação para o período na perspectiva da história 
social do trabalho, particularmente no que diz respeito às conexões entre a questão racial e de classe. 
 
Palavras-chave: Nacional desenvolvimentismo; Segregação racial; Classe operária; Companhia 
Siderúrgica Nacional; Ditadura Militar 

 

Companhia Siderúrgica Nacional “filha” do Estado Novo 

No processo de construção de Volta Redonda, a dominação do espaço social 

pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) prevaleceu. O status da posição 

ocupada pelos agentes e grupos de agentes sociais, dentro da empresa, definiu sua 

distribuição e poder na cidade, que sempre foi tratada pela CSN como uma company 

town, ou seja, uma cidade moldada para atender às necessidades da própria 

companhia. A formação socioeconômica de Volta Redonda é reflexo desta 

perspectiva que propõe um modelo geográfico e econômico de estratificação social, 

abarcando relações sociais hierarquizadas e conflitos entre os atores sociais que 

compõem a cidade. A CSN teve a capacidade de instituir um conjunto de limitações 

estruturais, exercendo uma forte hierarquia sobre a política, o sindicato e o comércio 

na cidade. Com isso, conseguiu construir todo um arranjo sociopolítico que atendesse 

aos seus interesses.  

Após o período de prosperidade da cafeicultura, do final do séc. XIX até 

meados de 1940, a região do Vale do Paraíba enfrentava uma situação de decadência 

econômica quando se iniciou a instalação da usina. A CSN foi responsável por esse 

soerguimento da região, que com o decorrer dos anos passou a ser um dos maiores 

centros econômicos do país. A CSN iniciou suas operações em 1946, como grande 



Nacional desenvolvimentismo e segregação racial na Companhia Siderúrgica Nacional 

304 
 

símbolo do desejo de modernizar a economia brasileira, ainda predominantemente 

agrária. Os ideais de modernidade não se limitariam apenas à esfera econômica, 

expressando-se também no domínio cultural, por meio do objetivo de moldar um 

trabalhador mais dócil, disciplinado e muito produtivo. Os trabalhos de Regina Morel 

(1989) e Eduardo Ângelo da Silva (2010), nos mostram que desde o início do governo 

Getúlio Vargas, fazia parte de seu projeto a busca de uma solução para “o problema 

siderúrgico” como condição tanto para o desenvolvimento industrial, quanto para a 

segurança nacional. 

Esse projeto irá se concretizar no Estado Novo, período onde o governo de 

Vargas implantou uma ditadura no país fechando o Congresso, perseguindo seus 

opositores. Morel destaca a CSN como “filha” do Estado Novo e associa as 

características da conjuntura deste período repressivo, com a viabilidade de efetuar 

a construção da fábrica: 

Como veremos mais adiante, em mais de um sentido, a Companhia 
Siderúrgica Nacional é filha do Estado Novo. O Congresso fechado, a 
imprensa sob censura do DIP, reprimidos os movimentos sociais, 
caladas as vozes de oposição, além do fortalecimento do poder 
central e consequente enfraquecimento dos representantes 
estaduais, contribuíram para que Vargas e seus assessores técnicos 
pudessem se mexer mais livremente (MOREL, 1989, p. 18).      

 

Um fator determinante na implantação da empresa foi a Segunda Guerra 

Mundial, que fortaleceu entre as elites dirigentes de todo o mundo o entendimento da 

relação indissociável entre desenvolvimento industrial e soberania nacional 

(FORTES, 2015). No caso brasileiro, a aliança estabelecida com os Estados Unidos 

criou as condições para que a tão sonhada siderúrgica nacional se materializasse. 

Para compreender o discurso nacional-desenvolvimentista vinculado à CSN, é 

necessário analisar os debates acadêmicos em torno da questão econômica e do 

projeto de modernização estatal. As pesquisas da Morel (1989) e de Silva (2010) 

contextualizam as ideias do projeto de modernização na economia e de formação 

cultural dos operários, focando nas características paternalistas do empreendimento 

da CSN. Já a pesquisa de Carlos Henrique Lopes Rodrigues (2017) aponta que o 

nacional desenvolvimentismo proposto, operava em caráter liberal na economia e 

antiliberal na política, como pode ser percebido pelo apoio da grande burguesia ao 

golpe militar de 1964, visando expandir a acumulação privada de capital. 
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Debatendo os atores que mais influenciaram este projeto de industrialização, 

Morel identifica uma participação invariável dos militares apoiando os esforços de 

setores civis que compõem o governo Vargas em apoio ao projeto da siderúrgica. A 

conjuntura do Estado Novo possuía um caráter autoritário nas práticas políticas e 

decisórias, somado à censura na imprensa que moldou um ambiente cuja falta de 

informações despolitizou o debate de instâncias do executivo e legislativo estaduais. 

Isto facilitou o caminho aberto para a grande burguesia brasileira apoiar e fortalecer 

o projeto varguista de industrialização, mesmo sendo uma burguesia associada ao 

capital estrangeiro, principalmente o norte americano. 

Ao decorrer do período da era Vargas, à medida que o Estado brasileiro vai se 

constituindo como um Estado nacional e capitalista, o aprimoramento e fortalecimento 

deste modelo econômico, e consequentemente a sua esfera de ação, não são 

contrários aos interesses de parte dos empresários brasileiros (MOREL, 1989, p. 34): 

“pode-se afirmar, portanto, que a opção estatizante para o setor das indústrias de 

base não se opunha aos interesses do setor privado”. Morel aponta que o 

empreendimento realizado em Volta Redonda, era apresentado nos discursos oficiais 

envolto em simbologia nacionalista. 

O grande fluxo de pessoas que vieram trabalhar na CSN, oriundas de locais 

com culturas diferentes, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, geralmente 

da esfera rural, demandou um plano estratégico do Estado para a empresa, visando 

sua transformação em operários capazes de servir e operar sem questionar. Morel 

(1989) identificou nas falas do primeiro presidente da companhia, o general Edmundo 

Macedo Soares, a visão que os altos cargos da usina tinham da mão de obra da 

empresa. Podemos perceber a preocupação em moldar essas pessoas, de variadas 

culturas, em trabalhadores servis e disciplinados. Para Macedo Soares, os 

engenheiros deveriam efetuar um trabalho mais amplo, do que o puramente técnico, 

um trabalho social, educador e organizador. De acordo com esta perspectiva, a CSN 

deveria contribuir além da esfera econômica, atuando de forma civilizatória. Um 

discurso de Macedo Soares, citado por Morel, nos mostra exatamente o tom dessa 

preocupação quanto às formas de disciplinamento dessas pessoas, visando moldar 

um exemplo de trabalhador industrial, dentro da lógica modernizante do modelo 

industrial brasileiro (MOREL, 1989, p. 77): “como transformar alguém semianalfabeto, 

vindos das massas rurais, em operário capaz de servir e operar equipamentos 

industriais modernos?”. 
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A ideia da família siderúrgica, conceito trabalhado por Regina Morel (1989) e 

Eduardo Ângelo da Silva (2010), nos permite debater tanto a formação habitacional 

da cidade de Volta Redonda, quanto a formação cultural dos trabalhadores da CSN, 

envolvendo ideologias, estratégias de controle e tutela do Estado brasileiro. Este 

conjunto de ideais promovidos pela CSN, continha propostas desde o disciplinamento 

deste operário, ao seu controle, recrutamento e domesticação. Eduardo Ângelo, em 

sua dissertação, utiliza o termo tutoria do Estado, para contextualizar as influências 

da CSN que visavam atingir o operário fora do local de trabalho. Seus planos 

assistenciais, construção de moradias, concessões que iam acima do previsto na 

legislação trabalhista, tinham o objetivo de moldar também os espaços de reprodução 

e sociabilidades dos operários: 

Visando assegurar um mercado permanente de força de trabalho, em 
boas condições, a usina estabeleceu um conjunto de mecanismos e 
dispositivos disciplinares que tinham como alvo a família operária e 
como foco a mulher, a criança e o adolescente. Para além dos 
mecanismos reguladores das relações entre os trabalhadores que 
garantissem a cooperação e bom comportamento internamente à 
fábrica, o seu controle sobre a esfera da “reprodução” operária, seus 
planos assistenciais, a construção de moradias e a constante menção, 
por parte da diretoria, das concessões acima do previsto pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas, aliada ao caráter estatal da 
empresa, eram elementos utilizados como forma de desenvolver o 
sentimento de tutoria do Estado para com aquele coletivo e a 
percepção de tal política social como uma singularidade dadivosa.  
(SILVA, 2010, p. 10) 

 

A construção da CSN na região sul fluminense, teve como um dos objetivos 

facilitar a entrada de capital estrangeiro no país, resultando em um modelo de 

dependência do Brasil aos países pertencentes aos grandes centros de capitais do 

mundo, principalmente os Estados Unidos. Ao decorrer das décadas de 1940 e 1950, 

a relativa autonomia que o governo brasileiro possuiu após o início do governo 

Vargas, foi diminuindo com a penetração ideológica, cultural e de mercado dos EUA. 

Isto não significa dizer que o Estado brasileiro era fraco, mas sim que atuava de uma 

forma contraditória ao valorizar os investimentos estrangeiros e priorizar a exportação 

de matéria-prima. Internamente, era forte, propiciando as mudanças que 

proporcionaram expandir a acumulação privada de capital, deixando boa parte da 

população de fora do desenvolvimento econômico e colocando a grande burguesia 

brasileira em um patamar elevado de ganhos. Rodrigues (2017) explica que a função 

das empresas estatais durante a ditadura era aumentar os ganhos da burguesia e, 
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principalmente, servir ao imperialismo. Podemos observar que o apoio da burguesia 

nacional ao golpe militar visava expandir ainda mais a acumulação de capital: 

Subservientes aos anseios imperialistas, as burguesias brasileiras 
tentavam aumentar suas possibilidades de manter e mesmo expandir 
sua posição superprivilegiada na sociedade por meio da 
“dependência permanente”. Por isso, após a instauração do regime 
autoritário, as reformas efetuadas nos marcos legais e institucionais 
seguiram a direção de promover amplamente os interesses 
imperialistas e os desejos dessa restrita camada da sociedade 
brasileira com um tripé em que as multinacionais e as nações 
capitalistas hegemônicas, com sua superpotência, se associavam 
com as burguesias locais e com o Estado burguês. (RODRIGUES, 

2017, p. 63) 
 

O objetivo geral desta pesquisa, consiste em analisar a ação ideológica da 

CSN na formação dos operários durante o pré golpe de 64 até a primeira metade da 

Ditadura Militar, período 1963 – 1973, focando na relação entre o discurso nacional-

desenvolvimentista utilizado pela empresa e a ideia de democracia racial. Como fonte 

primária de pesquisa, utilizamos o periódico particular da CSN, O Lingote, que foi 

distribuído para os trabalhadores de 1953 a 1977. No que diz respeito à viabilidade 

da pesquisa, é importante registrar que tenho total acesso à coleção do periódico, que 

se encontra digitalizada nos arquivos do Centro de Memória do Sul Fluminense 

Genival Luiz da Silva, sob coordenação de minha co-orientadora, a professora 

Alejandra Estevez.   

Para a discussão acadêmica sobre a importância da imprensa e do uso de 

periódicos como fonte primária de pesquisa, nos embasamos nas discussões 

propostas pela Renée Zicman (1985) e Tania Regina de Luca (2015). Além de ser 

rica em detalhes e elementos, a imprensa, em determinados períodos históricos, pode 

ser a única fonte disponível. Em nossa pesquisa, esse material contribui suprindo a 

dificuldade de acesso a outras fontes do período ditatorial. Zicman cita algumas 

vantagens do uso da imprensa, analisando três aspectos: periodicidade, disposição 

espacial da informação e relação com a censura. 

A periodicidade se traduz no fato da imprensa ser “a memória do dia a dia”, 

sendo este fator essencial para nossa problematização. O jornal O Lingote, nessa 

perspectiva, funciona como “arquivo do cotidiano”, da vida dos operários na região, 

sobretudo em Volta Redonda. A disposição espacial da informação, incide no caráter 

de inserção em contexto histórico, no caso de nossa pesquisa o período da Ditadura 

Militar, que compõe a conjuntura do cotidiano dos operários. Por último, a censura 
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dos jornais difere de outros tipos de documentos, pois ocorre de forma imediata, no 

contexto do momento: “com raríssimas exceções, para os historiadores o jornal é 

antes de tudo é uma fonte onde se recupera o fato histórico – uma ponte ou trampolim 

em direção a realidade – não havendo, entretanto, interesse por sua crítica interna”. 

(ZICMAN, 1985, p. 90).  

Em nossa pesquisa, partimos da hipótese de que o uso da imprensa no campo 

político e ideológico necessita de uma análise das principais características da fonte 

utilizada, dando ênfase a seu discurso. Ao examinarmos os discursos contidos em O 

Lingote, levamos em conta a forma e o conteúdo, de maneira interdependentes. A 

metodologia escolhida é associada por Zicman (1985) à “Análise do Conteúdo”, 

movimento iniciado com as Ciências Sociais a partir da década de 1930, e 

posteriormente aprimorado nas décadas de 1950 e 1960. Os estudos inicialmente 

priorizavam os métodos quantitativos, construindo uma descrição objetiva e 

sistemática, resultando na maioria das vezes em uma compreensão espontânea, sem 

aprofundamento da realidade.   

Com o desenvolvimento dos métodos linguísticos, nos anos 1950 e 1960, 

ampliou-se o leque de disciplinas que passam a trabalhar com a imprensa. Dentre 

essas temos Sociologia, História, Psicologia, entre outras, utilizando um conjunto de 

metodologias e técnicas variadas para explorar de maneira objetiva os elementos 

particulares do discurso, construindo algum tipo de caracterização. Em nossa 

pesquisa, o método utilizado é a “Análise Temática dos Discursos", essencialmente 

comparativo por trabalhar em conjunto análises quantitativas e qualitativas focando 

no conteúdo dos discursos, independente da sua forma linguística. De acordo com 

Zicman: 

Desenvolve-se a partir de temas ou itens de significação relativos a 
um determinado objeto de estudo e analisados em termos de sua 
presença e frequência de aparecimentos nos textos analisados. 
Revela-se especialmente interessante quando se trabalha sobre uma 
grande quantidade de documentos, e em estudos sobre motivações, 
opiniões, atitudes e tendências. (ZICMAN, 1985, p. 95)       
 

Tania Regina de Luca, em História dos, nos e por meio dos periódicos, 

influenciada pela abordagem thompsoniana, propõe o abandono de uma visão 

economicista, a valorização dos elementos culturais trazendo à tona sujeitos antes 

ignorados. A semiótica como metodologia de análise textual trouxe provocações 

importantes quanto à existência, ou não, de referências externas aos discursos 
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encontrados nas fontes. Assim, o modo como se indaga um texto deve dirigir a 

atenção menos ao que se diz e mais à maneira e forma como é dito: “Daí a 

importância em se identificar cuidadosamente o grupo responsável pela linha editorial, 

estabelecer os colaboradores mais assíduos, atentar para a escolha do título e para 

os textos programáticos, que dão conta de intenções e expectativas (...)” (DE LUCA, 

2015, p. 140). 

 

A democracia racial como motor de propagação do nacional 

desenvolvimentismo 

A proposta apresentada aqui se contrapõe às abordagens que insistem na 

primazia do debate econômico na historiografia do trabalho. Nossa pesquisa enfatiza 

a abordagem cultural, analisando discursos e trazendo a relevância das relações de 

etnicidade, levantando provocações ao modo de se pensar a formação de classe 

operária aliada ao debate de classe e raça. 

Para melhor contextualizarmos o debate acadêmico sobre formação da classe 

trabalhadora, e os conceitos de etnia, racismo e interseccionalidade, incorporamos 

contribuições das pesquisas de Mike Savage (2004, 2011), Frederik Barth (2006), Ina 

Kerner (2012), Guerreiro Ramos (1995), Kimberlé Crenshaw (2002) e Thula Pires 

(2015). De acordo com Savage (2004), em seu artigo Classe e História do Trabalho, 

a análise da formação da classe operária não deve se restringir às relações do 

processo de trabalho ou do mercado de trabalho. O autor toma como ponto de partida 

a análise da insegurança estrutural da classe trabalhadora, os constrangimentos, as 

pressões da luta pela sobrevivência.  Essa perspectiva permite uma problematização 

mais adequada sobre o impacto da retirada dos direitos que antes eram concedidos 

pelo aparelho estatal, assim como das formas de resistência e organização dos 

operários. 

É importante conceituarmos o termo étnico racial, para assim pontuarmos 

acerca da influência do racismo na estratificação social em nossa sociedade, neste 

caso o racismo institucional. A identidade étnica de determinada sociedade é 

originada pelas interações sociais de grupos que a compõem, não podendo ser 

contextualizada apenas por definições endógenas. A etnia é definida por uma relação 

dialética entre a auto definição de membros de um grupo e a definição imposta a outro 

grupo, um produto de interações e atos significativos (BARTH, 2006, p. 142): “É esta 

relação dialética entre as definições exógena e endógena da pertença étnica que 
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transforma a etnicidade em um processo dinâmico sempre sujeito à redefinição e à 

recomposição”. 

O racismo institucionalizado é um exemplo de quando algum grupo dominante 

em determinada sociedade recobre processos de rotulação e etiquetagem pelos quais 

o grupo dominado se vê atribuir, do exterior, uma identidade étnica. A problemática 

dessa relação dialética, consiste em saber em que nível a definição imposta pelo 

grupo dominante, deixa uma margem de liberdade para os grupos categorizados 

poderem definirem suas próprias identidades. 

Tanto o racismo quanto o sexismo se configuram em nossa sociedade como 

fenômenos complexos de poder, operados em um contexto de atribuição de 

diferenças categoriais por meio das características corporais, supostas certezas 

biológicas (KERNER, 2012, p. 46): “É por isso que atribuições de diferença de cunho 

racista ou sexista são geralmente atribuições de diferenças naturalizadas que exigem 

validade atemporal ou pelo menos por longos períodos de tempo”. Na formação 

histórica em nosso país, a cor negra passou por um processo esteticamente 

degradante sendo associado a ela tudo que pudesse ser depravado e impuro, 

afigurando-se como normal este processo, à medida que toda a população negra era 

destinada aos estratos mais inferiores da sociedade. 

A consolidação do modo de dominação colonial utilizou, além da violência 

física, um sistema simbólico composto por estereótipos e pseudojustificações, com o 

objetivo de domesticar e alienar toda a população. Guerreiro Ramos caracteriza esse 

processo por degradação estética da cor negra: 

Para garantir a espoliação, a minoria dominante de origem europeia 
recorria não somente a força, à violência, mas a um sistema de 
pseudojustificações, de estereótipos, ou a processos de 
domesticação psicológica. A afirmação dogmática da excelência da 
brancura ou a degradação estética da cor negra era um dos suportes 
psicológicos da espoliação. Este mesmo fato, porém, passou a ser 
patológico em situações diversas, como as de hoje, em que o 
processo de miscigenação e de capilaridade social absorveu, na 
massa das pessoas pigmentadas, larga margem dos que podiam se 
proclamar brancos outrora, e em que não há mais, entre nós, 
coincidência de raça e classe. (RAMOS, 1995, p. 175) 

 

O período colonial criou esferas de estratificação étnico-raciais, que foram 

mantidas e potencializadas pelo capitalismo. A instrumentalização do racismo pelo 

Estado capitalista, com o objetivo de acumular riquezas e aumentar a desigualdade 

social entre os trabalhadores, foi aperfeiçoada quanto à forma de se impor e atuar. O 
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idealismo propagado pelo Estado, impulsionado durante o governo de Vargas e 

reforçado na Ditadura Militar, associando o cotidiano brasileiro a uma fictícia realidade 

caracterizada como “paraíso racial” descrevem o objetivo de moldar na consciência 

dos trabalhadores o mito da democracia racial.  

As ponderações feitas até o momento contextualizam a importância de 

pensarmos a história social do trabalho no Brasil, vinculando as análises sobre a 

formação das classes operárias associada à perspectiva teórica da 

interseccionalidade. A interseccionalidade pode ser definida como um conceito 

teórico, que aglutina vários eixos de poder: raça, etnia, gênero, classe. Estes eixos 

constituem vias pelas quais as esferas econômicas e sociais se estruturam e onde 

ocorrem as opressões e alienações, como por exemplo, o desempoderamento. Tais 

eixos, podem frequentemente se sobrepor ou cruzar-se, criando toda a complexidade 

das intersecções.  

O termo interseccional carrega uma simbologia para todas as formas possíveis 

de cruzamentos e associações, expressas por categorias de diferença e de 

diversidade, sobretudo as já citadas raça, etnia, gênero e classe, como também a 

sexualidade, religião e deficiências. Kimberlé Crenshaw traz contribuições 

fundamentais para a teorização deste conceito: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca 
capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre 
dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da 
forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e 
outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes 
e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como ações 
e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais 
eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 
desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p. 177) 

 
 

Leonardo Ângelo da Silva (2019) pesquisou em sua tese a origem das pessoas 

que formariam a classe operária em Volta Redonda. Utilizando-se das pesquisas 

iniciadas pela publicação da Revista Arigó e da análise de fotografias, investigou a 

relação raça-cor entre os trabalhadores da CSN. Silva constatou que a grande maioria 

das pessoas que procuram a cidade por causa da oferta de emprego e melhores 

condições de vida, eram da Zona da Mata mineira, em sua grande maioria de cor 

negra, e com isso demonstrou que a industrialização efetuou uma falsa promessa de 
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integração entre as diversas culturas, pois na empresa e na cidade os negros 

continuaram a ocupar as posições inferiores na hierarquia socioeconômica: 

Para a elite socioeconômica e política brasileira, a lógica de 
modernização antropofágica parecia estar vinculada à junção de dois 
mundos: processo de industrialização inspirado na realidade europeia 
com a continuidade da população negra em seu lugar social. Esse 
contexto possui certa similaridade com o verificado nos Estados 
Unidos no século XIX. William Sylvis, líder sindical norte-americano 
branco, expressou os temores de que a abolição naquele país 
ameaçaria o status do trabalho “livre” (ou seja, branco), ao profetizar: 
virá o tempo em que o negro tomará posse das oficinas se nós não 
tomarmos posse do negro. (DA SILVA, 2019: 40) 

 

O Lingote era um periódico da CSN publicado entre os anos de 1953 e 1977. 

A partir de junho de 1964 teve início a coluna O homem no trabalho, um dos focos em 

nossa pesquisa. O Lingote atingia não somente o operário da CSN, pois ultrapassava 

o espaço fabril e agia como instrumento de formação ideológica nas famílias dos 

operários. O periódico era intencionado à formação, informação e propaganda dos 

ideais nacionalistas aliado ao ideal de democracia racial: “Ao mesmo tempo o ideal 

familiar se consolidava interagindo com um discurso de classe trabalhadora que 

pretendia agregar todos os trabalhadores, independentemente de suas cores” 

(SILVA, 2019, p. 85).  

A CSN por meio de seu periódico negava que havia uma estratificação étnica 

racial dentro de sua fábrica, na qual os operários negros eram destinados às áreas 

mais insalubres e com baixa remuneração. Leonardo Ângelo em sua tese de 

doutorado, contextualiza essa estratificação analisando os ideais da família 

siderúrgica nos anos 50. A partir de suas provocações levantadas, 

contextualizaremos como a desigualdade étnica racial foi propulsora do nacional 

desenvolvimentismo durante a ditadura militar: 

O periódico se esmera em demonstrar que as condições de trabalho 
eram as mesmas para pretos, pardos e brancos (de mesmo nível de 
formação) mas se brancos e pardos conseguiam maior ascensão 
profissional a questão da cor não era uma questão desprezível, de 
fato a discriminação por cor atuava em todos os níveis, da 
concorrência por uma vaga à recolocação em melhores posições 
dentro da empresa. (DA SILVA, 2019, p. 136). 
 

Até o momento, analisamos as edições dos anos de 1964 a 1966. A coluna “O 

homem no trabalho” se propunha a brevemente apresentar os trabalhadores e as 

áreas onde atuavam. Contendo registros fotográficos dos operários em seus postos 
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de trabalho, exaltava a coletividade em seus discursos como sendo um preponente 

essencial para o êxito da empresa:   

[...] ali está a soma dos esforços de toda uma coletividade. Tem uma 
parcela da mão de obra do mineiro de carvão no Sul, do cavoqueiro 
em Minas, do canaleiro do alto forno, do mestre da Aciaria, do 
operador da laminação e do homem da coqueria, tem o trabalho 
especializado do engenheiro e do técnico e também daqueles que 
executam serviços auxiliares. (O HOMEM..., 1964). 

 

Podemos perceber que a empresa tinha o objetivo de moldar em seus 

operários o idealismo da democracia racial, ao passo que descrevia que todos os 

operários eram importantes em mesmo nível, sem distinções, para o desenvolvimento 

e fortalecimento da CSN. Na prática, a CSN tratava seus operários negros em um 

nível de insalubridade e exploração mais elevado. Para afirmar essa evidência, a tese 

de Leonardo Ângelo relaciona uma das áreas mais insalubres, a Coqueria, com sua 

mão de obra predominantemente de operários negros. Contida em sua pesquisa, 

transcrevo partes de duas entrevistas essenciais para essa afirmação, a primeira do 

Sr. José Garcia ex – trabalhador da CSN: 

O Sr. José Garcia havia me alertado sobre isso quando tratou de fato 
ocorrido com ele nos anos 1950: “ (…) A preferência do trabalho do 
negro era no calor do fogo, está? “, e completou: “Tentaram me jogar 
no calor do fogo, eu disse: “Oh Doutor, o senhor está querendo me 
mandar embora da Companhia?” [risos]. (DA SILVA, 2019, p. 26) 

 

A seguinte, de um ex-engenheiro, Sr. Ronaldo Gori, corrobora o relato do José 

Garcia ao descrever uma conversa que teve com um antigo professor seu de 

metalografia: 

 

[...] [Ele] falou comigo que na Alemanha eles usavam muito o negro 
pra trabalhar na coqueria. Eu perguntei: ‘- Por quê?’. Ele disse: ‘- 
Porque na Alemanha a pessoa quando ficava doente, com anemia... 
[...] Ele era aposentado’. E o negro tinha uma doença parecida com a 
anemia [...], a anemia falciforme. Tem pouca oxigenação [...] Então, 
quando o cara dizia que ia entrar na CSN tinha muito negro 
trabalhando, tirando aquelas portas semi-automáticas. Então ele dizia 
que isso era porque... O cara não podia reclamar depois. Que ele já 
tinha a doença. (DA SILVA, 2019, p. 26) 

 

Consequentemente, podemos evidenciar como os discursos que a empresa 

utilizava em seu periódico não condizem com a prática no dia a dia. Em seu interior 

fabril, a CSN procurou manter esferas de estratificação étnicas raciais ao mesmo 
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passo que fomentava em seus operários um falso ideal de democracia racial, 

observações constatadas nos discursos presentes na coluna O homem no trabalho 

d’ O Lingote.  

A democracia racial funcionou como um motor para o desenvolvimento do 

nacional desenvolvimentismo na ditadura militar. Como ideologia constituída no cerne 

da ditadura militar, era interesse dos militares que o Brasil apresentasse ao mundo e 

principalmente às organizações que defendiam os direitos humanos, a imagem 

ilusória de ser um “paraíso racial” para os brasileiros. Este falso ideal era uma questão 

importante dentro do programa da Doutrina de Segurança Nacional, descrito pela 

professora Thula Pires em seu relatório de pesquisa vinculado à Comissão da 

Verdade do Rio de Janeiro: 

 

Dentro da Doutrina de Segurança Nacional da época, além de 
representarem um perigo interno à ordem pública, havia efeitos 
externos indesejados pelo regime nesse processo de articulação. 
Apesar do controle interno cerrado e das violências efetuadas contra 
negros pelo regime militar, no plano externo interessava ao Brasil 
blindar-se de interferências relacionadas à violação de direitos 
humanos por parte de organizações internacionais que, no que diz 
respeito especificamente à questão racial estavam bastante atentas 
aos processos de independência africanos, movimento por direitos 
civis nos EUA e regimes instituídos de apartheid como o da África do 
Sul (...) Assim, a possibilidade de que os movimentos internos de 
contestação das desigualdades raciais repercutissem externamente 
era entendida como uma espécie de “campanha antibrasileira no 
exterior”. (PIRES, 2015, p. 10) 

 

 

Considerações Finais: Racismo no cerne da constituição da classe 

trabalhadora 

As pesquisas realizadas focando Volta Redonda e a CSN são muito relevantes 

para nossa historiografia social do trabalho. Morel (1989) realizou a primeira pesquisa 

de peso contextualizando a cidade e a empresa, por meio dos conceitos de 

construção e crise da Família Siderúrgica. As obras que se desenvolveram no início 

dos anos 1990, continuaram pesquisando a formação do operariado de Volta 

Redonda, relacionando-a às características espaciais urbanas, ditadas pelo modelo 

company town.  

Ainda nos anos 1990, muitas pesquisas começaram a enfocar o novo 

sindicalismo, caracterizado como um sindicato mais combativo em comparação ao 
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sindicato da época varguista, caracterizado como mais atrelado ao Estado. No início 

dos anos 2000, temos uma diversificação nas obras publicadas, trazendo 

questionamentos que vão desde o paternalismo industrial, a política partidária e a 

ação da igreja local até a ação de grupos da esquerda revolucionária. Começa-se 

assim a dar mais destaque aos operários da região como sujeitos históricos. 

Porém, até recentemente nenhuma dessas obras colocava o debate da relação 

entre questão racial e formação de classe em seus objetivos. Leonardo Ângelo da 

Silva, em Volta Redonda em preto e branco: trabalho, desenvolvimentismo e relações 

raciais (1946-1988) apresentou uma abordagem pioneira, ao propor pensar a relação 

de classe social e cor/etnia, na formação das identidades coletivas dos trabalhadores. 

É nesta perspectiva da História Social que esta pesquisa se insere, visando contribuir 

para preencher lacunas e trazer novas provocações referentes às questões de 

identidade e raça na formação ideológica do operário em Volta Redonda.  

Em nossa historiografia, há ainda uma certa predominância no 

embranquecimento dos que investigam os processos de trabalho, e a formação de 

uma consciência operária no período pós abolição. Identificam os trabalhadores em 

grande maioria como nacionais e imigrantes, analisam problematizações como as 

hierarquias, formas de lazer, cotidiano, disciplinamento das empresas, relações de 

gênero e as diferentes organizações que formavam, deixando de incluir o racismo 

como parte dos questionamentos às evidências. Parte desta historiografia não entrou 

verdadeiramente no interior das fábricas e empresas, não conseguiu enxergar 

milhares de trabalhadores negros e suas variadas formas de identificação e interação: 

A própria cor dos trabalhadores geralmente passava em branco nas 
páginas das obras. Em termos metodológicos, os autores abraçavam-
se a categorias profissionais, étnicas e nacionais, mas quase nada 
discutiam acerca dos conflitos e solidariedades no tocante à cor dos 
trabalhadores, chave fundamental para incluir o racismo como um 
problema histórico na historiografia dos mundos do trabalho. 
(NASCIMENTO, 2016, p. 613) 

 

As questões levantadas até o momento nos permitem fazer a seguinte 

provocação: o quanto esse discurso de modernização da economia, este projeto 

nacional-desenvolvimentista da indústria se sustentou sobre uma base de racismo 

estrutural, ao mesmo tempo que propôs aos trabalhadores a visão de que todos 

tinham a mesma oportunidade de crescer profissionalmente? 
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A perspectiva cultural, advinda da sociologia de Gilberto Freyre, constitui-se 

em elemento fundamental do projeto de modernização do país no século XX, trazendo 

elementos inovadores. O legado português teria favorecido o contato com as demais 

etnias constitutivas da sociedade brasileira, suavizando o processo de modernização 

ao evitar conflitos étnico-raciais. Para Gomes e Paixão, a visão freyriana sobre 

miscigenação racial e cultural teriam se somado à visão estatal de formação de uma 

classe trabalhadora homogênea, como um dos principais condicionantes para o 

projeto de desenvolvimento do país: “Deste modo, o modelo desenvolvimentista 

acabou sendo forjado utilizando como motor ideológico o próprio mito da democracia 

racial. ” (GOMES e PAIXÃO, 2007, p. 185). 

Por conseguinte, a formação sócio econômica em nosso país, advinda do 

processo de modernização periférica e do capitalismo desenvolvido a partir de uma 

sociedade escravista, gerou uma indústria de controle, estratificação e extermínio dos 

operários negros. Esta pesquisa se faz importante ao compreender um período em 

que a violência racial acaba sendo escamoteada, pelos demais crimes de coerção 

física e psicológica promovidos por regimes ditatoriais, quando o Estado se torna o 

principal violador de direitos humanos, atuando através das instituições e empresas 

públicas: 

Isso porque, tende-se a dar mais atenção às arbitrariedades do 
Estado sobre corpos negros em períodos democráticos ou épocas nas 
quais haja resguardo formal dos direitos e garantias fundamentais. Os 
seus impactos em períodos ditatoriais e totalitários tendem a ser 
escamoteados pelas demais violências promovidas pelos regimes 
como os dessa natureza. E como está-se diante de uma violência 
estrutural, presente e ressignificada até os dias atuais, é como se esse 
não fosse propriamente um problema da ditadura militar. No entanto, 
o racismo como fonte política de Estado, historicamente empreendida 
para o controle e o extermínio das populações negra e indígena na 
América Latina (FLAUZINA, 2008) é também um problema da ditadura 
militar, que precisa ser enfrentado com responsabilidade por aqueles 
que pretendem produzir memórias que rompam com desumanidades 
continuadas e com estruturas institucionais marcadamente racistas. 
(PIRES, 2015, p. 16).    
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