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O meu olhar é nítido como um girasol. 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 

E de vez em quando para trás ... 

E o que vejo a cada momento 

É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem ... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras ... 

Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do mundo. 

 

Creio no mundo como num malmequer, 

Porque o vejo. Não penso nele 

Porque pensar é não compreender. 

 

O mundo não se fez para pensarmos nele 

(pensar é estar doente dos olhos) 

Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. 

 

Eu não tenho filosofia, tenho sentidos ... 

Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, 

Mas porque a amo, e amo-a por isso 

Porque quem ama nunca sabe o que ama 

Nem sabe por que ama, nem o que é amar. 

 

Amar é a eterna inocência, 

E a única inocência não pensar.    

 

Alberto Caeiro,  

“Guardador de Rebanhos”   
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Dedico este trabalho à minha filha Ana Flor, 

Um outro mundo é possível. 

Que o Universo te encha de graças. 
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RESUMO 

 

 O que as paisagens tem a dizer sobre a sociedade e/ou comunidades? A paisagem é 

especificada pela subjetividade cultural assim como se refere a objetos concretos e 

ecossistemas ecológicos, é a interação complexa desses termos. Contudo, as paisagens 

estão imbuídas de significados e significantes, que dependem do parâmetro tempo, da 

historicidade. A memória conecta com um passado imagético, ajuda a reconhecer nos 

elementos simbólicos e nas representações sociais valores socioculturais e ambientais. 

Desta forma, aquela contribui para a avaliação de mudanças na paisagem. Nesta 

dissertação, a paisagem a ser estudada é a da Comunidade Quilombola Onze Negras no 

Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. As imagens nos arquivos mentais pessoais 

podem ser acessados com um trabalho construído por uma outra imagem, a fotográfica. 

Esta estimula a expressão individual e coletiva, mostra mais das histórias de um povo do 

que qualquer documento descritivo individual, que se pretende verificar. Quando as 

imagens são captadas pela própria comunidade quilombola – por suas representantes 

mulheres, revelam seus valores, elementos simbólicos e a análise do discurso visual 

permitirá esclarecer como está a paisagem, o ambiente e assim propiciar uma ação 

ambiental que resulta na práxis de estimular a “superação da contradição opressor-

oprimidos”. Esta contradição está presente na cultura da mata sul pernambucana dentro 

da “fábrica no campo”, a indústria da cana de açúcar. Não se sabe, porém, se este modelo 

continuará a ser reproduzido no novo sistema econômico que se estabelece na região: o 

complexo industrial portuário. Sabe-se que a atividade industrial influi diretamente no 

montante do PIB, elevando a renda, que está ligado ao IDH, índice que avalia se o 

desenvolvimento está se convertendo em benefício social, mas não em qualidade de vida. 

A proposta desta discussão é avaliar como está a paisagem e suas mudanças na 

comunidade quilombola Onze Negras, verificar uma correlação entre as imagens, a 

paisagem e os índices; e se as melhorias dos índices são reproduzidas pelas imagens. 
 

Palavras-chaves: Paisagem, imagem fotográfica, comunidade quilombola, complexo 

industrial portuário, discurso visual.  
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ABSTRACT 

 

What do landscapes have to tell us about society and/or communities? Landscape is 

specified by cultural subjectivity as well as refers to concrete objects and ecological 

ecosystems, it's the complex interaction of  these terms.  However, landscapes are filled 

with signifier and signified, which depend on time parameter and historicity. Memory 

connects with an imagetic past, and helps recognizing socio-cultural and environmental 

values in symbolical elements and social representation. Therefore, memory represents a 

contribution to landscape valuation. In this theses, the landscape studied is part of the  

Onze Negras quilombola community at Cabo de Santo Agostinho, in Pernambuco. The 

images stored in individual mental files can be accessed through a work by another 

image: photography. Photography inspires individual and collective expression, and it 

reveals more of the history of a nation than any other individual descriptive document. 

When the images are captured by the people from the quilombola community - by the 

women from the community – they reveal their values, symbolic elements, and the visual 

discourse analyses will enable us to enlighten how the landscape, the environment stand, 

thus allowing an environmental action that results on stimulating "overcoming oppressor-

oppressed contradiction". This contradiction is present on the south woods of 

Pernambuco within the "factory in the field", the sugar cane industry. It is still no clear, 

however, if this model will continue to be recreated in the new economic system been 

established in the area: the industrial port complex. It's known that industrial activity has 

a direct impact on the GDP, rising income, connected to the HDI, index that estimates if 

the development is being turned into social benefit, but not in life quality. The purpose of 

this debate is to assess the landscape and its representations to the Onze Negras 

quilombola community, to verify a correlation amid the images, the landscape and the 

indexes; and if the benefits shown in the indexes are reproduced by the images. 

 

 

 

Key words: landscape, photographic image, quilombola community, industrial port 

complex. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O empreendimento do Complexo Industrial Portuário de Suape, nos municípios 

do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, chamou atenção da pesquisadora
1
 pelo volumoso 

aporte monetário e dinamismo político-econômico conferido ao estado de Pernambuco. 

As cadeias produtivas industriais petroquímica e naval se formam no seio da economia 

pernambucana tradicionalmente sucroalcooleira. Não há conflitos de interesses entre os 

distintos setores econômicos, pelo contrário, os objetivos convergem com a possibilidade 

de otimizar o escoamento da produção do etanol para exportação via Porto de Suape.  

Ao pesquisar iconografias da região encontraram-se as fotografias de August 

Stahl, de meados do século XIX, do Engenho do Barbalho, Cabo de Santo Agostinho, 

com a estrada de ferro São Francisco passando por suas terras facilitando o transporte da 

produção do açúcar. Observando as imagens o que se vê é a paisagem do sistema de 

produção açucareiro. A partir de então, pensou-se na verificação da paisagem com a 

implementação de um portentoso complexo industrial. A proposta torna-se instigante ao 

relacionar campos de pesquisa que possam utilizar como instrumento o registro 

fotográfico.  

A área de estudo foi delimitada por esses registros iconográficos encontrados – do 

Cabo de Santo Agostinho, situado a 33 km de distância da cidade do Recife, Pernambuco. 

Embora, o município esteja classificado pertencente à Mesorregião Metropolitana do 

Recife, Microrregião de Suape, ele tem seu passado histórico intimamente relacionado à 

Mata Sul Pernambucana; durante séculos a produção de açúcar era prioridade dos 

proprietários das terras deste município.  

Atenta-se para a formação socioeconômica pernambucana com origem numa 

estrutura industrial, na qual os detentores de capital valorizavam pouco quem trabalhava 

para si, desmataram para a monocultura da cana de açúcar, ampliaram o comércio externo 

e maximizaram os lucros. Esta paisagem, que já sofreu alterações com a monocultura 

açucareira, se transformará ainda mais com a presença do Complexo Industrial Portuário 

de Suape (CIPS); que vem movimentando bilhões de reais, e aumentando o PIB dos 

municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho. Com o pleno funcionamento deste 

                                                 
1
 Graduada em Ciências Econômicas-PUC-RJ, com Pós-graduação em Fotografia para Ciências Sociais-

UCAM-RJ. 
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complexo industrial, certamente, o montante no PIB será bem maior, contribuindo para a 

elevação do Índice de Desenvolvimento Humano. Os melhores índices seriam percebidos 

pelas comunidades locais?  

 Ao definir o objeto de estudo fez-se um levantamento das comunidades agrícolas 

no Cabo de Santo Agostinho. A Comunidade Quilombola Onze Negras é considerada o 

único quilombo da Região Metropolitana do Recife, fato decisivo para a escolha. Ela teve 

como início a chegada de seus antepassados afrodescedentes em terras do Engenho 

Trapiche, para trabalhar na Usina Santo Inácio na produção da cana de açúcar. A 

Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, atualmente reconhece a 

existência de 103 comunidades quilombolas no Estado de Pernambuco; a comunidade 

Onze Negras foi certificada em novembro de 2007.  

  O intuito da pesquisa é verificar como está a paisagem da Comunidade 

Quilombola Onze Negras, no município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, 

inserida em sistemas econômicos vigentes fortemente dominantes - o setor 

sucroalcooleiro e industrial portuário. Quais os elementos significantes da paisagem para 

a comunidade? Quais as representações na paisagem decorrente do CIPS? 

Paisagem tem sido tema de estudo para pesquisadores de distintas disciplinas 

acadêmicas, dentre as áreas científicas sociais estão os geógrafos, historiadores, filósofos, 

nas ciências naturais os biólogos, botânicos, enquanto nas exatas pode-se citar os estudos 

contemporâneos em geoprocessamento. O grau de complexidade está presente em sua 

essência, que vai desde a formação morfológica do espaço, uso racional do meio 

ambiente, intervenção humana através das culturas, fatores históricos, interação entre 

ecossistemas, significados e simbolismos. Em cada área de conhecimento o termo é 

apropriado de forma diferenciada, conferindo ao conceito significados bastante diversos. 

O determinismo ambiental que norteava a análise da paisagem nos seus 

primórdios, de meados ao fim do século XIX, fora substituído pelo determinismo 

cultural, no início do século XX. Nesta abordagem, utilizava-se apenas a análise dos 

elementos utilizados pelos indivíduos que transformavam o meio ambiente, não se 

considerava a transformação do meio ambiente a partir da relação estabelecida entre os 

indivíduos e o ambiente transformado. A cultura era concebida e analisada a partir dos 

elementos materiais, tendo uma concepção estática. A subjetividade e os elementos não 
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materiais eram reconhecidos, mas ainda não haviam sido incorporados aos estudos 

acadêmicos por não ser possível mensurá-los, fato que começou em 1960 com a 

Geografia Humanista. Duas décadas após o início deste movimento, houve a formação de 

um novo grupo dentro da academia - Nova Geografia Cultural - que passou a investigar a 

simbologia da paisagem, abordagem adotada nesta pesquisa.    

O percurso inicial para um estudo da paisagem é observar e descrever a 

morfologia da área em questão. As relações politico-economicas levam a uma 

significação social e econômica que são traduzidas em formas visíveis nas paisagens, 

como impressões de artefatos, nos modos de uso do solo. Assim, estas são como livros 

abertos, esperando para serem lidas e interpretadas, e ao mesmo tempo carregadas de 

significados  e  valores, que revelam mais do que se deseja mostrar ou esconder.  

O fator tempo histórico, como parâmetro, passou a ser atualmente considerado 

como uma importante variável quantitativa, na análise do recorte da paisagem 

investigada. Ao pensar no tempo como variável para análise desta, variável que está no 

presente, desloca-se para o futuro considerando ou não o passado, tem-se na memória os 

elementos enriquecedores da pesquisa. O exercício do olhar tece estes elementos 

importantes para a construção paisagística.   

O olhar ocidental teve forte influência sobre a arte clássica européia, pois foi na 

Renascença que o Homem, ao mudar a perspectiva de observação, voltou-se ao 

humanismo, introduziu a luz nas ciências e na pintura. A maneira de ver se transformou 

pela inquietude incessante do Homem durante séculos, até que, impulsionado pelo 

surgimento da fotografia no século XIX, mais precisamente em 1839, com Louis Jacques 

Daguerre, ocorreu uma transformação nas artes e na arte de olhar. 

Quando a tecnologia passou a modificar a construção do olhar contemporâneo, 

ocorreu uma grande mudança para os diversos olhares, principalmente nas artes plásticas. 

A fotografia trouxe uma revolução no modo de percepção e apreensão da obra pelo 

artista. Modificou profundamente o olhar. A imagem deixou de ser um objeto produzido 

somente pelos artistas para tornar-se uma linguagem; uma nova consciência da imagem 

como linguagem do olhar. A antropologia, a sociologia, a história, a geografia utilizam a 

fotografia como base de dados, cada qual dentro de suas especificidades, objetivos, 
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categorias. As fotografias podem transmitir mais das histórias ocultas de um povo do que 

qualquer documento descritivo individual. 

A força da imagem é tão influente que ela foi propulsora do conceito de 

globalização e ao mesmo tempo fortaleceu o movimento ambientalista, em fins da década 

de 1960, com a descrição do planeta Terra pelos astronautas. O homem é confrontado 

pelo antropocentrismo, que vivia desde o Renascimento, com o Ecocentrismo. A partir da 

imagem do planeta em que vivemos, plainando no espaço, de cor azul, sem fronteiras, na 

forma de um globo, finito, questões ambientais foram levantadas e novos conceitos 

surgiram oportunamente, como o da planetarização, mundialização. 

As imagens quando coletadas, processadas, organizadas e divulgadas, tornam-se 

instrumento de excelência na conscientização e apreensão de dados referentes a assuntos 

previamente objetivados. Neste sentido, busca-se usar o resultado de um registro 

fotográfico, cheio de significações e significados, para promover uma participação 

coletiva social em prol de políticas sociais e ambientais mais justas. Além disso, utilizá-lo 

como material de trabalho nas escolas municipais e/ou particulares, para valorizar os 

costumes de comunidades tradicionais, as sabedorias daqueles que comungam com a 

natureza, e propiciar reflexões sobre o que é e como está a paisagem da comunidade.  

A possibilidade da própria comunidade fotografar-se revelaria seus símbolos 

culturais, paisagísticos e necessidades. A partir da análise fotográfica conhecer-se-ia 

melhor o meio ambiente a ser trabalhado, auxiliando tanto no reconhecimento de sua 

paisagem quanto no planejamento das ações sociais e ambientais a serem adotadas. 

O objetivo geral é fazer com que as próprias representantes da comunidade 

produzam imagens fotográficas a partir de suas representações simbólicas e sociais. As 

fotografias geram uma base de dados que funcionará como instrumento para a pesquisa e 

como registro iconográfico para futuras avaliações sobre a paisagem, estimulando a 

participação social.  

Ao interpretar as representações de paisagens através dos registros fotográficos 

traça-se como objetivos específicos: verificar nestes as representações que aconteceram 

por causa da implementação do Complexo Industrial e Portuário de Suape; identificar os 

elementos significantes na paisagem para a comunidade através das fotografias geradas; 
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analisar a congruência entre paisagem, imagem fotográfica e índices sociais e ambientais 

- Índice de Desenvolvimento Humano e Indicadores Ambientais.   

Na pesquisa desenvolvida, o grupo estudado é do gênero feminino, remanescente 

quilombola do Nordeste brasileiro. Das onze representantes da comunidade, seis 

participaram da pesquisa, na faixa etária abrangente de 32 a 72 anos, são elas: Valdirene 

Maria de Santana – 32 anos, Maria José de Fátima da Silva Barros – 51 anos, Vera Lúcia 

Fernandes – 55 anos, Maria José de Santana – 56 anos, Adelina Ramos da Silva – 66 

anos, Maria da Conceição Marques – 72 anos.  

A partir de meados de 2009, visitas informais à comunidade Onze Negras foram 

feitas para estabelecer uma relação estreita com as pesquisadas e apresentar a proposta da 

pesquisa participativa. Fez-se entrevistas abertas qualitativas, em gravador, com cada 

uma das pesquisadas, para mapear os elementos significativos nas memórias delas, saber 

suas relações com a paisagem, e avaliações sobre o Complexo Industrial Portuário de 

Suape, ou seja, buscar precisões sobre os hábitos, cultura, família, cheiros, paladares, 

modos de vida; em anexo encontra-se o questionário utilizado. Para cada uma das 

pesquisadas disponibilizou-se uma câmara descartável com filme de rolo de 400 asas, 24 

poses, flash embutido e blocos de notas para escrever sobre cada foto.  

Num primeiro momento houve dificuldade no manuseio do equipamento e de 

relatar sobre cada foto no bloco. Somente uma das pesquisadas-fotógrafas fez o registro. 

Os blocos de notas foram retirados pois as pesquisadas justificaram ter vista cansada, sem 

paciência, prefeririam falar sobre cada foto. Após uma oficina sobre imagem e paisagem 

para demonstração do equipamento e conversar sobre o olhar, orientou-se no registro 

fotográfico a ser efetuado por elas.  

Na segunda vez, que elas permaneceram com o equipamento, conseguiram 

fotografar e não foi preciso escrever sobre cada uma das fotos. Todas, sem exceção, 

pediram a alguém para fotografá-las ou com a família e/ou sozinhas. O trabalho foi 

executado no período entre abril e maio de 2011. No total foram escolhidas para a 

conclusão do trabalho de campo, pela pesquisadora, 60 fotografias de uma amostragem 

de 168; a seleção é explicada no sub-item 3.5.2.2. Aplicou-se o método “photo-

elicitation” que consiste em ter a fotografia como instrumento de pesquisa que gera a 

base de dados para a análise do discuso visual.  
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Utilizou-se como fonte para a dissertação conteúdos virtuais e reportagens 

acessados em sites da Internet, citados ao longo desta, além da bibliografia utilizada na 

realização deste trabalho. Assim como, matérias publicadas nos dois principais jornais de 

Pernambuco, o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco, desde os anos de 2008, 

2009, 2010 e 2011. O ano de começo de coleta na mídia coincide com a chegada da 

pesquisadora em Pernambuco, ano em que apresentou o projeto de pesquisa para o 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente na Universidade 

Federal de Pernambuco.  

 A estrutura da dissertação é composta por três capítulos. No primeiro capítulo, 

versa-se sobre a concepção da paisagem e suas mutações desde a Modernidade até a 

contemporaniedade da pós-modernidade, construindo um mosaico interativo com as 

partes morfológica, elementos simbólicos e transculturais, escala ecológica. Na paisagem 

há uma intenção e invenção a partir dos parâmetros subjetivos de quem a vê e observa. 

Os autores que colaboraram na construção desse pensamento foram Paul Vidal de la 

Blache, Carl Sauer, Carl Troll, Denis Cosgrove, Marc Besse, Augustin Berque, Anne 

Cauquelin, Edvânia Gomes. O capítulo termina com a pesquisa sobre a memória como 

base de referência para a construção imagética da paisagem, mostrando quais as 

transformações que por ela passaram. Além dos relatos nas entrevistas, buscou-se nos 

livros literários palavras que colaboraram para essa construção. As referências foram os 

autores Simon Schama, Joaquim Nabuco, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rego, 

Ascenso Ferreira.  

O caminho da ontologia da imagem para a sua epistemologia está descrito no 

capítulo dois. Mostra-se a importância da fotografia como instrumento de pesquisa para 

as ciências sociais e ambientais, que gera críticas e questionamentos sobre a sociedade, e 

cria uma base de dados expressivamente significativa e simbólica. As fotografias são uma 

forma de expressão da representação social com alcance de transformação social. A 

hermenêutica é a sabedoria da interpretação, pode-se dizer que o instrumento do seu 

método é a lucidez para produzir uma linguagem, no caso proposto a linguagem 

fotográfica. A pesquisa direciona às reflexões sobre o seu uso por comunidades, e aos  

conceitos da  fenomenologia para pensar a fotografia com uma força - o afeto. A 

temporalidade da fotografia fecha o capítulo. Para tal exercício, utilizou-se como 
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referência os autores Vilém  Flusser, Gisèle Freund, Elizbeth Edwards, Joanna Scherer, 

John Collier, Sylvain Maresca, Roland Barthes, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer.     

Capítulo três inicia com a explanação sobre a comunidade pesquisada e depois 

discute como os sistemas econômicos vigentes dominantes sucroalcooleiro e industrial 

portuário interferem na paisagem e formação sociocultural da área de estudo. Mergulha-

se na complexidade dos fatores que envolvem o Complexo Industrial Portuário de Suape, 

refletindo sobre o que ele produz tanto no “preço da riqueza” pago quanto nas injustiças 

ambientais e no crescimento desordenado. O volume monetário bilionário eleva o PIB do 

município estudado, incrementa os índices sociais; faz-se imperativo o acompanhamento 

e divulgação dos indicadores ambientais, que apontarão para os níveis qualitativos do 

meio ambiente, da saúde social e consequentemente da qualidade de vida. A análise do 

discurso visual fecha o trabalho de campo e o capítulo exposto. Os autores do referencial 

teórico foram Manoel Correia, Elmar Altvater, Celso Furtado, Sidney Mintz, Edgar 

Morin, Carlos Porto-Gonçalves, Ignacy Sachs, Pierre Bourdieu, Hans-Michel Vallen.  

No final da dissertação, encontram-se as considerações sobre o trabalho de campo 

dialogando com o referencial teórico; as propostas da pesquisa e proposições futuras para 

o desdobramento do discurso visual em uma compreensão da paisagem com 

transformação socioambiental. 
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CAPÍTULO 1-  

A PAISAGEM: REFLEXÕES SOBRE SUAS CONCEPÇÕES E MUTAÇÕES 

 

Figura 1: Foto de Engenho em Alagoas, 1997.
2
 

 

1.1 A PAISAGEM NA MODERNIDADE   

Ao pensar em paisagem, o que vem à mente? Montanhas com rostos ou formas 

esculpidos naturalmente pelo tempo, águas de rio emitindo o som do mantra Om, árvores 

com pássaros dançando o acasalamento, pôr de sol pintando o céu em tons da aquarela, 

várias borboletas coloridas plainando em um campo? O senso comum imediatamente 

afirma que paisagem é natureza, associa os elementos físicos naturais àquela. Esta é tida 

como sendo exclusivamente a natureza, praticamente ou preferencialmente, pouco tocada 

pelo homem. Há metáfora que diz: você está com “cara de paisagem”. A paisagem é 

lugar para contemplar, descansar os olhos, o corpo e/ou a alma. De onde vem esta 

relação?  

A carta La Leterra del Ventoso escrita pelo erudito Francesco Petrarca na Idade 

Média, no século XIV, sobre a sua experiência de contemplação do alto da montanha 

mais elevada da região, é um marco temporal na história da paisagem
3
. O poeta italiano 

                                                 
2
 SIMAS, Paula. O açúcar bruto. Brasília, UnB: 1997. 

3
 BESSE, Marc. Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia; tradução Vladimir Bartalini. São 

Paulo: Perspectiva, 2006. p. 1 
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fez a viagem para subir a montanha Ventoux em busca de si mesmo, um exercício 

espiritual de ascensão, trilhando os caminhos mais tortuosos. Ao descrever 

minuciosamente a natureza, os trajetos, as sensações físicas e emocionais, introduz uma 

nova maneira de olhar, ver o mundo subjetivamente. A experiência paisagística o coloca 

na dimensão da subjetividade. A contemplação da paisagem leva a um movimento de 

introspecção em relação à sua própria vida, proporciona uma experiência visual que pode 

suscitar emoções.  

Petrarca
4
 ao mesmo tempo que foi inovador com uma “postura moderna do olhar 

direto sobre o mundo”
5
, pertencia à tradição filosófica cosmogônica

6
, que considerava 

natureza como paisagem
7
, onde se poderia contemplar a ordem divina do mundo. A 

paisagem estaria em um lugar a ser alcançado fisicamente que proporcionaria a visão de 

um espaço determinado. Entretanto isto garantiria a conexão com a alma? Estaria indo ao 

encontro a si mesmo esse caminho exterior? Marc Besse mostrou como “a visão de 

Petrarca sobre as relações entre alma e espaço, e de seus valores respectivos, parece 

esclarecer-se quando reportada à visão agostiniana do espaço”
8
. O espaço, tanto para 

Santo Agostinho como para Petrarca, com um milênio separando-os, é uma deficiência 

do ser, e mais exatamente ainda, uma falta de grandeza. Não é a grandeza do espaço 

atingido ou da extensão do lugar que faz a grandeza da alma. A verdadeira grandeza da 

alma é feita, disse Santo Agostinho, “não de espaço nem de tempo, mas de força e de 

potencia”.
9
  

                                                 
4
 Petrarca também é mencionado por Simon Schama ao descrever num dia de São João em 1333, como 

mulheres alemãs da cidade de Colônia banhavam-se nas águas do rio Reno para afastar as calamidades que 

estavam por vir, acreditavam que o rio carregava para longe suas desventuras. SCHAMA, Simon. Paisagem 

e memória. Tradução Hildergard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.270. 
5
 BESSE, M.op.cit., p. 2 

6
 A relação do homem medieval, homo religiosus, cristão e europeu estabelece com o mundo é calcada nos 

seus referenciais simbólicos de espaço e tempo. Ele precisa encontrar um ponto fixo, o “centro” onde se 

criou este mundo e a partir do qual todo o espaço será orientado. Na concepção da cosmogonia “o local de 

criação do mundo é o centro do mundo, um lugar sagrado.” BAUMANN, Thereza. Imagens do “outro 

mundo”: o problema da alteridade na iconografias cristã ocidental. In: VAINFAS, Ronaldo (et al). América 

em tempo de conquista.(org.) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. p. 60 
7
 RITTER, Joachim. Le paysage. Fonction de l´esthétique dans la societé moderne, tradução de G. Raulet, 

Argile, 16, 1978, p.29. In apud. BESSE, Marc. Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia; 

tradução Vladimir Bartalini. São Paulo: Perspectiva, 2006. p. 2. 
8
 BESSE, Marc. Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia; tradução Vladimir Bartalini. São 

Paulo: Perspectiva, 2006. p. 12. 
9
  SANTO AGOSTINHO. Les Confessions, VII, 11,Oeu tradução de P. Labriolle, Paris: Desclée de 

Brouwer, 1955.In apud, Besse, Jean Marc. Ver a Terra, p.14,  
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Para Santo Agostinho, Deus é incorpóreo e criou todas as naturezas distintas dele, 

assim como “por sua razão divina haja constituído o mundo não em outro lugar, mas 

neste em que está, já que, havendo outros mil e um lugares possíveis, pode escolher este 

sem nenhum merecimento mais excelente, embora a razão humana não compreenda  o 

porquê divino desta obra”
10

. A égide do pensamento agostiniano influencia, até os dias de 

hoje, a noção do senso comum perante à paisagem.  

O estudo da paisagem necessariamente encontra-se no âmbito da relação Homem 

e Natureza, dos homens com a natureza e a influência desta sobre os homens
11

. Para 

entender o que é a paisagem, quais são suas representações simbólicas, características e 

desdobramentos que dela possa vir, precisa-se compreender qual a concepção de natureza 

em que vivemos. A visão de natureza predominante na cultura ocidental ainda hoje é 

fortemente marcada pela concepção hierárquica, utilitarista e dominadora de 

determinados homens e grupos sobre o mundo natural, nele compreendido as plantas, os 

animais e pessoas cujas características físicas e/ou culturais foram associadas a elementos 

da natureza, imprimindo-lhes a marca da suposta inferioridade. 

Ao longo da nossa história, diversas foram as justificativas filosóficas, científicas 

e morais que se prestaram a dar legitimidade ao tratamento desigual e subordinado 

dispensado à natureza e às “pessoas naturais”. Na concepção grega de Aristóteles, por 

exemplo, todos os seres e povos são vistos como partes integrantes da natureza, cada qual 

possuindo atribuições específicas que definem seu lugar na ordem hierárquica tida como 

natural, que parte do princípio de que “alguns seres, quando nascem, estão destinados a 

obedecer; outros, a mandar
12

”. Keith Thomas no capítulo “o predomínio humano” 

reforçou o pensamento estóico de que “a natureza existia unicamente para servir os 

interesses humanos”
13

, já nas palavras de Aristóteles: “a natureza fez tudo para o bem da 

espécie humana.”
14

 

Nesta ordem, o logos, razão e palavra, é o argumento utilizado para justificar o 

domínio daquele que, supostamente, o possui sobre o que, supostamente, não possui, 

                                                 
10

 SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus. Tradução de Oscar Paes Leme. São Paulo: Américas, 1961. 
11

 GOMES, Edvânia T. A. Recortes de Paisagens na cidade do Recife.   
12

 ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2001. p. 17 
13

 THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.21. 
14

 ARISTÓTELES. op.cit. p.66 
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definindo, assim, as bases que justificam os domínios da alma sobre o corpo, do homem 

sobre o animal, do senhor sobre o escravo, do marido sobre a mulher, do pai sobre o 

filho, e dos gregos sobre os bárbaros.  

O ser animado é composto, em primeiro lugar, de uma alma e de um 

corpo, e dessas partes, a primeira está destinada, por natureza, a 

comandar, e a outra a ser comandada; (...) O mesmo se dá com o 

homem em relação aos outros animais ..., para eles é vantajoso 

obedecer ao homem, como meio de preservação. (...) Fica claro então, 

que alguns homens são por natureza feitos para ser livres e outros para 

ser escravos, e que para estes últimos a escravidão é tanto útil quanto 

justa. (...) A relação de superioridade do macho para com a fêmea é 

permanente, independentemente da idade da mulher; enquanto o poder 

dos pais sobre os filhos é um tipo de realeza, em que se juntam a 

autoridade afetuosa e a da idade.
15

  

 

Dentre os gregos clássicos
16

 não havia o termo “Paisagem”, pois não se pensara 

na natureza desta. Muito embora nos mitos, poesias, ou até mesmo peças de teatro os 

ambientes fossem descritos com riqueza de detalhes. “Quem poderia fazer resplandecer, 

com um brilho mais incomparável, a luz do sol sobre o mármore dos templos?”
17

 A 

Natureza por sua vez era vista como provedora de recursos para a subsistência, serviente 

para o homem, para que se pudesse dividir entre os cidadãos ou entre os entes de uma 

família
18

. Mas isto não era pra todos.   

  Apesar do lapso de tempo relativamente longo que nos separa de Aristóteles, esta 

concepção de ordem, hierarquia e dominação entre os homens e dos homens sobre a 

natureza tem se perpetuado no curso da história do ocidente, ainda que travestido de 

novas roupagens, que ora ressaltam a inferioridade física dos animais, de homens e de 

povos, ora a sua inferioridade espiritual e cultural em face da superioridade do europeu 

branco, cristão e civilizado. 

Embora não se possa atribuir somente à doutrina cristã a atitude dominadora e 

destrutiva do ser humano ocidental frente à natureza
19

, pode-se afirmar que a forma como 

a fé cristã foi difundida contribuiu para o aprofundamento da concepção instrumental que 

                                                 
15

 Ibidem. p. 60-62, 74. 
16

 Compreende-se gregos clássicos o período situado entre os séculos V a.c. - I a.c.  
17

 CAUQUELIN, Anne. A Invenção da Paisagem; tradução Marcos Marciolino. São Paulo: Martins, 2007. 

p. 44.  
18

 ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2001. 
19

 PASSMORE, John. Atitudes frente à natureza, 1995 p. 92 
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o homem tem do mundo natural, pois a natureza “foi criada por Deus para servir ao 

homem
20

” e Deus dirigiu-se exclusivamente a ele. 

Portanto, não faz surpresa ao ver que as primeiras representações pictóricas 

ocidentais modernas da paisagem tem elementos religiosos em primeiro plano com a 

natureza em segundo plano; por exemplo o quadro A Anunciação de Fra Angelico (1384-

1455) datado de 1436.  

De acordo com Anne Cauquelin, filósofa e romancista, a noção de paisagem na  

civilização ocidental surgiu no século XV com a pintura, mais precisamente na Holanda 

de 1415. Seu enfoque em pensar a paisagem está na arte e na estética, nas práticas 

pictóricas e regras próprias de composição e perspectiva. É possível identificar a 

influência desta concepção nas categorias cognitivas e percepções espaciais. Destacou a 

importância da arte no processo da invenção da paisagem: a literatura abriu caminho para 

as pinturas que eram representações do que estava escrito e dito. A apresentação da 

paisagem “portanto, é puramente retórica, está orientada para a persuasão, serve para 

convencer, ou ainda, como pretexto para desenvolvimentos, ela é cenário para um drama 

ou para evocação de um mito”.
21

 

Denis Cosgrove
22

, geógrafo, também mencionou o período renascentista como um 

marco para a concepção de paisagem no ocidente, momento em que se alterou a “maneira 

de ver” o mundo. As regras matemáticas e geométricas eucledianas estavam 

influenciando as ciências, assim como astronomia, cartografia, arquitetura, e, também 

modificaram as artes, trazendo um novo paradigma o da perspectiva linear
23

. As ideias e 

imaginações efervesciam com as possibilidades de chegar a novos mundos, dar volta ao 

mundo atrás de especiarias – entre os quais o açúcar - e riquezas. Os mapas terrestres 

foram sendo mais aprimorados com a contínua incansável caminhada do homem pelo 

                                                 
20

 ibidem. 
21

 CAUQUELIN, Anne. op.cit. p.49. 
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planeta. Este movimento fez o homem escrever e pintar o que via, e, via diferentes 

paisagens. Os interesses político-econômicos que impulsionavam a expansão marítima 

européia trouxe profundas mudanças nas paisagens do “novo mundo”, paralelamente no 

“velho mundo” também.   

No início do período renascentista, a paisagem passou a ser pintada numa janela 

em perspectiva – per-scapere, que quer dizer passagem através de uma abertura. 

Passagem enquanto ligação original entre dois mundos: o que se sabe e o que se vê
24

. 

Cauquelin afirmou que “é a lei da perspectiva que tece, entre os elementos armazenados 

no saber, a tela de uma visão sintética”
25

. É aberto uma terceira dimensão na tela do 

pintor, ocorrendo uma ilusão à visão. Muitas vezes, o que se via na perspectiva não era 

exatamente o que se descrevera sobre um determinado lugar, e sim, símbolos que se 

pretendiam reforçar.  

Tomada exclusivamente no contexto da pintura, a paisagem se 

reduziria, pois, a uma representação figurada, destinada a seduzir o 

olhar do espectador, por meio da ilusão de perspectiva. A inesgotável 

riqueza dos elementos naturais encontraria um lugar privilegiado, (...), e 

incitaria então o interesse por todos os aspectos da Natureza, como por 

uma realidade à qual o quadro daria acesso.
26 

 

Na Renascença alemã pode-se citar o ícone Jan Van Eyck (1395-1441) com o 

quadro A Virgem do Chanceler Rollin
27

 de 1435, na Imagem 2, onde em perspectiva vê-

se a paisagem de montanhas, rio, pontes, casas e duas pessoas debruçando-se sobre uma 

das pontes. A ponte é elemento significante do cotidiano para um artista que vivia em 

Bruges, cidade dos Flandres, notoriamente conhecida por seus canais e pontes. 
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Figura 2a e 2b: A Virgem do Chanceler Rollin, 1435.28
 

A compreensão da paisagem surge em decorrência do olhar analítico do homem 

sobre o espaço, aquela passa a existir por este. O intercâmbio torna-se cada vez mais 

frequente entre as descrições geográficas e as pinturas de paisagem, em particular nos 

Países Baixos, a partir do século XVII. A natureza não muda por causa do olhar do 

homem, ela está ali como um fenômeno natural, porém a paisagem sim, dependerá de 

“diferentes olhares, estéticos, científicos, técnicos, políticos e mesmo religiosos, que (sic) 

se anunciam no interior de uma dada cultura, segundo uma modalidade que pode ser 
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descrita historicamente ou sociologicamente.”
29

 Destaca-se a importância dos elementos 

simbólicos e significantes que marcam as culturas, externalizando seus interesses, 

crenças, tradições.  

Na Renascença holandesa, Erasmo de Rotterdam (1469-1536) em Elogio à 

Loucura, fez um paradoxo satírico entre a fragilidade característica dos seres humanos e a 

supremacia absoluta dos deuses gregos. Crítico direto à filosofia hegemônica cristã, os 

escolásticos, com quem havia estudado, que pregavam a subordinação da razão pela fé. O 

período deste momento ficou conhecido como o que trouxe “luz” e questionamentos a 

este pensamento judaíco-cristão dominante, cujos precursores foram Reneé Descartes e 

Francis Bacon. Entretanto, a luz, simbólica ou não, também foi incorporada aos quadros, 

dando iluminação aos pequenos detalhes. Esta foi uma das características da pintura 

flamenga. A paisagem era pensada sob a concepção estética, filosófica e cultural das 

práticas pictóricas do século XV.  

A partir de relatos, descrições sobre lugares, cidades, viagens, foram sendo 

reproduzidos em quadros tomando conta de toda a tela, como por exemplo em Albrecht 

Dürer (1471-1528), figura central da Renascença alemã.  

 

Figura 3: Willow mill, 1498/1499.
30

 

Prosseguindo na cronologia, durante século XVI, estabeleceu-se uma 

comunicação mais acentuada entre cosmógrafos, cartógrafos, geógrafos e pintores. Neste 
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período surgiu a noção da imagem do mundo como um todo, mais próximo do que 

aceitamos atualmente, da “paisagem do mundo”
31

.  

  

Figura 4:  Imago Mundi de Hanns Rust, 
32

 

Thereza Baumann mostrou em sua pesquisa que no período entre os séculos VIII 

a XV os mapas revelaram mais do espaço sagrado do que do espaço geográfico, onde as 

simbologias míticas eram predominantes
33

, como na figura 4. Os mapas denominados 

“ecumênicos” ou “T/O” dividiam o mundo de acordo com as sagradas escrituras, 

distribuídos pelos três filhos de Noé, por exemplo. Nas representações em “T”, separava 

o mundo numa reta horizontal – Mar Mediterrâneo e na vertical – Mar Vermelho ou Rio 

Nilo. Conforme os séculos foram passando as representações mudaram, enquanto em uns 

mapas consideravam somente as áreas próximas, outros apresentavam os continentes em 

tamanhos inexatos. No final do século XV o mapa passa a ser do tipo “intermediário”, 
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coesão entre o natural e o sobrenatural, o visível e o invisível devem estar em 

conformidade. O homem medieval ainda expressa dificuldade em separar o mundo 

terreno do mítico, cada vez mais urge a necessidade de traçar roteiros, guias, mapas-

instrumentos para os viajantes.  

A emergência dessa representação do espaço físico observada nos roteiros 

e cartas náuticas não é uma modificação isolada, mas resulta de uma 

mudança mais profunda que o homem experimenta acerca da concepção 

do universo (cosmos) e que se processa muito lentamente com 

correspondências íntimas com a estrutura da sociedade e do sagrado.
34

  

 

O geógrafo holandês Abraham Ortelius (1527-1598) desenhou o mapa mundi 

seguindo as representações mais fidedignas ao espaço físico, a superfície da Terra 

conhecida até então, a escala vai de macro a micro, pois representa árvores, rochas, 

construções, rios. Ele apresentou o mapa Typus orbis terrarum. Todas as informações 

sobre viagens e seus relatos são válidos para confrontar os dados tão necessários na busca 

da exatidão científica. Neste sentido, obras pictóricas mostrando os lugares, cidades, 

aldeias, campos são importantes para a representação simbólica da paisagem. Através 

destes pode-se aperfeiçoar mapas dos territórios, entretanto, a relação entre os cartógrafos 

e pintores vai além disto, alcança um plano de percepção do sujeito/objeto. Marc Besse 

resumiu bem ao dizer:  

O escultor atento sabe que a madeira, pela disposição de seus veios (sua 

orientação, diria Kant), pela natureza e dureza de suas fibras, pela 

diversidade e complexidade de suas configurações, exige como que um 

respeito por parte dos olhos, mais exatamente um julgamento do olhar e da 

mão. Do mesmo modo, o pintor e o cartógrafo, ambos observadores de 

espaços e de fenômenos do mundo terrestre, desenvolvem uma arte da 

leitura visual dos signos que constituem a qualidade própria de uma 

paisagem.
35

 

 

A  palavra paisagem nasce na Holanda e Alemanha renascentistas do século XVI 

– Landschap e Landschaft - designando tanto o sentido jurídico-político topográfico – 

enquanto unidade de ocupação - província, pátria ou região, quanto o objeto pictórico.
36

 

Os pintores e os cartógrafos alemães e holandeses partilham da mesma percepção e 

representação da superfície da Terra quando expressam os significados de uma paisagem.  
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Segundo Besse, até então não se conhecia o conceito paisagem no entendimento 

moderno, o mais próximo era o território, o espaço ou lugar, quando se queria designar as 

características físicas, humanas e de seus recursos econômicos.  

Nesta perspectiva geográfica, a “paisagem” não é defenida de início como 

extensão de um território que se descortina num só olhar desde um ponto 

de vista elevado, segundo a fórmula tornada clássica a partir do século 

XVII na história da pintura. Ela é entendida como espaço objetivo da 

existência, mais do que como vista abarcada por um sujeito.
37   

 

 Para Edvânia Gomes, a palavra na língua alemã apresenta “ dificuldades e 

equívocos, permanecendo em seu conteúdo múltiplo e variado até hoje como desafio para 

apreensão da complexidade das trocas de relações mútuas entre o homem e a natureza.”
38

 

Na primeira metade do século XX, na Alemanha a palavra se desdobrou em 

Landschaftskomplex , mostrando a complexidade do termo ao dar o sentido sinérgico à 

unidade de paisagem, enquanto conjunto de processos ecológicos
39

. Paralelamente, Carl 

Troll empregou Landschaftsökologie ao desenvolver o estudo da ecologia da paisagem, a 

partir de fotografias aéreas
40

, em 1942.  

 

1.2. LAPIDAÇÃO DO CONCEITO 

Paisagem tem sido objeto de estudo para pesquisadores de distintas disciplinas 

acadêmicas, dentre as áreas científicas sociais estão os geógrafos, historiadores, filósofos, 

nas ciências naturais os biólogos, botânicos, enquanto nas exatas pode-se citar os estudos 

contemporâneos em geoprocessamento. O grau de complexidade está presente em sua 

essência, que vai desde a formação morfológica do espaço, uso racional do meio 

ambiente, intervenção humana através das culturas, fatores históricos, interação entre 

ecossistemas, significados e simbolismos. Em cada área o termo é apropriado de forma 

diferenciada, conferindo ao conceito significados bastante diversos, a abordagem tanto na 

teoria quanto metodologicamente se distinguem
41

. Os geógrafos foram os responsáveis 
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pela conceituação acadêmica do termo, sendo introduzido no século XIX, por Alexander 

von Humboldt e Carl Ritter
42

.    

Alexander von Humboldt botânico, antropólogo, geólogo, físico, alemão de 

grande influência em sua época por ser irmão de um ministro do governo, e, por ter feito 

inúmeras viagens pelas Américas e pela Ásia Central redesenhando os mapas das regiões, 

catalogando espécies da fauna e flora. Por sua múltipla formação  científica entendia o 

homem como parte de uma totalidade, observando os organismos de maneira macro e 

micro. Pioneiro nas pesquisas sobre as tempestades tropicais e o campo magnético dos 

pólos ao equador. Contribuiu para a geografia com o estudo sobre a paisagem, até então 

concebida nos âmbitos pictóricos e/ou cartográfico, através do conceito de fisionomia.   

Do mesmo modo que se reconhece nos indivíduos isolados uma fisionomia 

distinta, e que a botânica e a zoologia descritivas, tomadas na sua acepção 

mais estrita, se dedicam separar em grupos os animais e as plantas segundo 

a analogia de suas formas, também existe uma fisionomia natural que 

pertence exclusivamente a cada uma das regiões da Terra.
43

 

 

Carl Ritter, contemporâneo de Humboldt, contribuiu para a formação da 

Geografia Moderna no estudo das relações Homem e Natureza. Ritter empenhou-se em 

entender a influência da natureza sobre o homem e foi fundamental para a formação da 

Antropogeografia física, como descreveu a geógrafa Edvânia Gomes. A epistemologia 

deste ramo da geografia confere a interrelação entre as ciências natural e humana. 

Friedrich Ratzel aprofundou-o quando estabeleceu as representações de paisagens pela 

cultura como sendo os frutos do “comportamento humano condicionados pelos fatores 

físicos espaciais.”
44

 Houveram críticas aos seus estudos devido o grau de determinismo 

ambiental, tese em que a natureza sujeita as condições sociais, econômicas e tecnológicas 

de um povo.  

O caminho desta linha de pesquisa desembocou no estudo da Paisagem Cultural, 

iniciado em fins do século XIX e no começo do século XX, por Otto Schluter e Siegfried 

Passarge na escola alemã e seguido por Carl Sauer na escola norte-americana. Schluter 

reforça a importância para a compreensão da paisagem através da interdependência dos 
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fatores antrópicos, naturais e históricos.
45

 Vera Melo relatou em sua tese de doutorado o 

que o geógrafo Sauer concebia como conteúdo da paisagem que “tem fundamento nas 

qualidades físicas de uma área e na sua transformação, a partir do trabalho do homem 

como expressão da sua cultura.”
46

 A cultura determina as ações do indivíduo, 

transformando os lugares habitados pelo homem. Nesta abordagem o indivíduo é “agente 

de forças culturais.”
47

 No estudo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), Rafael Ribeiro também concorda com a importância de Sauer para a 

Geografia Cultural dizendo que a “paisagem é analisada em suas formas materiais, 

existindo uma preocupação em investigar como a cultura humana, analisada através de 

seus artefatos materiais, transforma essa paisagem.”
48

 

O determinismo ambiental que norteava a análise da paisagem fora substituído 

pelo determinismo cultural. Esta abordagem também gerou críticas por não considerar a 

interpretação dos elementos utilizados pelos indivíduos, a cultura seria então estática.
49

 A 

subjetividade e os elementos não materiais eram reconhecidos, mas ainda não haviam 

sido incorporados aos estudos acadêmicos por não ser possível mensurá-los
50

, fato que 

começou em 1960 com a Geografia Humanista. Duas décadas após o início deste 

movimento, houve a formação de um novo grupo dentro da academia chamado Nova 

Geografia Cultural que passou a investigar a simbologia da paisagem.    

Carl Sauer tomou as palavras de Siegfried Passarge:  

...uma representação correta da forma da superfície, da cobertura vegetal e 

corpos de água do litoral e do mar, da vida animal visível na área e da 

expressão da cultura humana, é o objetivo da pesquisa geográfica.(...) 

primeiramente, determinar os fatos e tentar uma apresentação correta dos 

fatos visíveis e significativos dispostos em área, sem qualquer tentativa de 
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explicação e especulação. 
51

 

 

Este autor colaborou com a concepção de um esquema detalhado de todas as 

categorias de formas da paisagem, indo dos efeitos atmosféricos às habitações, 

preenchendo claro, vegetação, rios, fauna. Seu trabalho foi descritivo organizacional 

através de conhecimento morfológico, corolário a fim de catalogar os fatos dispostos em 

área. Edvânia Gomes ressaltou Passarge como o autor que se destacou no âmbito da 

fisiografia, com o estudo das paisagens naturais enriquecendo a composição do mosaico 

da paisagem.   

Ainda no início do século passado, na escola francesa de geografia, o estudo da 

paisagem era encabeçado por Paul Vidal de la Bache que orientava seus estudos em cima 

do conceito de fisionomia – herdeiro de Humboldt – e da característica do território. 

Fisionomia e característica são elementos objetivos, independentes de subjetividade do 

pesquisador, que mostram um aspecto real geográfico
52

. Estes conceitos são importantes 

pois revelam quais as interações fisio-sócio-econômicas-culturais do espaço, resultando 

em mutações nas aparências visíveis, logo na paisagem. Eric Dardel, Augustin Berque 

trazem para a escola francesa uma hermenêutica da paisagem através da fenomenologia.   

As contribuições da Geografia Humana ao estudo da paisagem são essenciais para 

a compreensão da evolução do conceito de paisagem em nossa cultura, não obstante às 

novas abordagens decorrentes. Dessa forma dois autores são de grande ajuda: Marc Besse 

e Augustin Berque, situados no âmbito da Nova Geografia Cultural que facilitam a 

reflexão sobre a dialética presente na evolução do conceito de paisagem bem como sua 

apreensão e interpretação. E mais importante, pensa-se a ideia de paisagem como um 

todo, o ser indissociável do objeto. Todas as interações inerentes ao ambiente urbano e/ou 

rural com a cultura estabelecida estão presentes na paisagem. Vera Melo descreve que 

Uma característica da Geografia Humanista é a forma como a paisagem 

é apreendida, sendo levada em consideração a sua totalidade, de uma 

forma holística. Nesse sentido, todo o ambiente que envolve o homem, 

seja físico, social ou imaginário, influencia a sua conduta. A realidade é 

interpretada e os fenômenos são observados como parte de um 

fenômeno maior, integral, sendo a paisagem percebida pelo indivíduo 
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não como uma soma de objetos próximos uns dos outros, mas de forma 

simultânea.
53

 

 

Trabalhar com paisagem leva a pensar nos conceitos geográficos de espaço e 

lugar: o primeiro carrega um sentido de liberdade; o segundo a noção de segurança. A 

paisagem está inserida em ambos que são influenciados pelas experiências individuais, 

podendo ser até alterados por elas. Segundo Tuan, “a experiência é um termo que abrange 

as diferentes maneiras através das quais uma pessoa constrói a realidade”
54

. O espaço é 

uma necessidade biológica para todos os animais e para o ser humano. É também uma 

necessidade psicológica. Além disso há o fator cultural, exclusivo do ser humano, que faz 

do espaço um recurso. O lugar onde o homem vive interfere no seu comportamento, 

saúde, relações sociais. É dado um valor ao lugar percebido por cada pessoa 

individualmente. Yi-Fu Tuan nos diz que “o lugar é uma classe especial de objeto”.  

Através da busca pelo conhecimento do espaço, o homem, no decorrer da sua 

evolução, desenvolveu a sua percepção sobre ele. O homem precisou encontrar condições 

para controlar seus movimentos sobre a terra e para viver com os animais. Isto lhe foi 

dado pelos órgãos sensoriais, que levam informação ao cérebro armazenando 

experiências. Dos órgãos sensoriais os que mais utilizamos no acúmulo de experiências 

sobre o espaço e as qualidades espaciais são: visão, tato e cinestesia; sem descartar os 

outros obviamente. Perceber é um processo ativo que gera um sistema composto entre 

experiência (resultado de emoção e pensamento) e conhecimento. 

Nos sub-itens seguintes o conhecimento e experiência serão explorados da 

morfologia às expressões simbólicas e elementos transculturais, fechando o mosaico com 

a sinergia do conjunto ecológico da paisagem. O mosaico forma-se com as paisagens 

naturais e culturais do espaço.   

 

 

1.3. MOSAICO INTERATIVO  
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Ao visitar o palácio La Alhambra em Granada, Espanha, percebe-se como a 

arquitetura em si é um grande mosaico, por ter sido construído por diferentes reis 

mulçumanos e modificado posteriormente por um rei cristão espanhol. Distribuído em 

diversos cômodos, alas, jardins, torres, fontes e cascatas, um labirinto de beleza da arte 

islâmica. Espalhados em seu interior encontram-se azulejos árabes, repletos com distintos 

mosaicos coloridos, alguns são também formulas matemáticas. As ventanas em arabesco 

também remete a arte musiva. O lugar é um convite ao deleite visual interno e externo, 

cercado por montanhas que completam o cenário paisagístico.  

A arte romana do século I a.C. teve influência de artistas greco-egípsios, como 

exemplo, encontra-se no templo de Fortuna Primigenia, um mosaico sobre a inundação 

do rio Nilo. No piso do templo está a pintura repleta de simbolismos:  

...flora e fauna realisticamente representadas, com temíveis hipopótamos e 

crocodiles, palmeiras e lótus, macacos e cegonhas. Penedos e árvores meio 

submerses sugerem a cheia, enquanto chácaras e prados figuram como 

ilhotas na torrente. No entanto, a paisagem também pode ser um 

ideograma topográfico, pois as terras altas, na extremidade superior do 

mosaico, com suas cenas de caça ao leão sobre extravagantes penhascos 

(...)Um grande arco enfeitado com flores celebra a ressurreição da vida no 

Nilo fecundo.
55

  

 

O mosaicismo reúne pequenas peças de um determinado material físico e/ou 

simbólico que no conjunto formam um desenho maior com significação. Esta é a 

característica de um mosaico, que foi incorporado como terminologia na geografia. Denis 

Cosgrove
56

, relatou sua preocupação com a pouca atenção dada aos símbolos e 

significados das paisagens, e, com a interpretação da motivação humana de maneira 

utilitária. A corrente de pensamento dos geógrafos humanos britânicos considerava os 

objetos de pesquisa exclusivamente empíricos, isto dificultaria o objetivo maior de 

formar um mundo humano melhor. Diante destes dilemas, ele procurou estudar a 
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potencialidade nos domínios da atividade humana em termos espaciais e suas expressões 

ambientais formando o rico mosaico interativo.   

...perdida na maré de intensa praticabilidade e entre os seixos de fatos 

demonstráveis está a mágica real da geografia – o sentido de maravilhar-se 

com o mundo humano, alegria de ver e refletir sobre o mosaico ricamente 

variado da vida humana e de compreender a elegância de suas expressões 

na paisagem humana.
57

   

  

O domínio da atividade humana ganhou grandes proporções ao ir para fora da 

Terra. Nesta jornada, a expansão tecnológica espacial se apropria do termo mosaico 

dividindo o planeta em quadradículos numa escala macro, através de sofisticados satélites 

artificiais, podendo reduzir a escala micro para ver os detalhes de uma região. O  

Ministério de Defesa do Brasil
58

 trabalha com mosaicos de cartas e imagens numa 

subdivisão de sensoriamento remoto, através de satélites como: o Landsat-5 que faz parte 

do Projeto GeoCover da National Aeronautics and Space Administration (NASA), o 

Shuttle Radar Topography Mission também da NASA. Este tipo de sistema permite o 

controle dos desmatamentos, as emissões de CO, além de outros fenômenos 

atmosféricos. Observa-se o planeta como um grande mosaico de imagens da paisagem 

pela ciência contemporânea.  

O aspecto de mosaico regional fora pensado por Vidal de La Blache ao fundar o 

conceito de região
59

 e utilizar o de fisionomia. Propunha reunir as áreas de metereologia, 

geologia, botânica para formar o mosaico da região; cada uma das partes é importante 

para conhecer o todo. Vidal de La Blache, Sauer e Cosgrove darão suporte à formação do 

mosaico interativo contido neste trabalho de dissertação. Cosgrove conduziu à reflexão 

de que a paisagem “está intimamente ligada a uma nova maneira de ver o mundo como 

uma criação racionalmente ordenada, designada e harmoniosa”
60

, imbuída de 

complexidade.  Três itens aqui abordados compõe o mosaico: as formas visíveis, a 

composição e estrutura espacial (1.3.1); intervenção humana e controle das forças (1.3.2); 

concepção racional do meio ambiente (1.3.3). 
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1.3.1. IMPRESSÕES DIGITAIS MORFOLÓGICAS  

O percurso inicial para um estudo da paisagem é observar e descrever a 

morfologia da área em questão, tanto pode ser numa síntese morfológica como em geral. 

Carl Ritter, contemporâneo de Humboldt, foi o responsável por introduzir o termo 

morfologia na geografia, advindo da botânica e da geologia. No século seguinte, Carl 

Sauer afirmou que esta área “tem forma, estrutura e função e daí posição em um sistema e 

que é sujeita a desenvolvimento, mudança e fim.”
61

  

A fisionomia é importante para a compreensão da morfologia, Paul Vidal de La 

Blache trabalhou muito com este conceito da geografia. Este autor buscava reproduzir a 

fisionomia da paisagem que era a característica do território considerado, isto é, aquilo 

que o especificava e o distinguia entre todos os outros, e que era preciso compreender. 

Fisionomia e característica não são representações subjetivas, como já fora mencionado, 

são categorias objetivas que identificam um lugar, por sua localização, delimitação, por 

seu aspecto visível. Assim, a paisagem é um produto objetivo situado no plano das 

impressões – aspecto das inscrições das atividades humanas somado à superfície terrestre 

- teoria geográfica das impressões. As relações político-economicas levam a uma 

significação social e econômica que são traduzidos em formas visíveis na paisagem. As 

impressões são os elementos de um “gênero de vida, ou seja, todos os elementos 

expressivos de uma interação homens-meio”
62

que resulta no aspecto do território.  

Este autor distinguiu dois planos na realidade geográfica que podem ser 

representados no modelo matricial a seguir: 
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Tabela 01: Matricial Morfológica 

F O R M A S 
O      

R      
Ç      

A      
S      

Fonte: A autora 

No plano vertical se encontram as forças das séries naturais, como: tempo, clima, 

vegetação, rios, já no plano horizontal é a morfologia do território. As interações entre 

eles geram o “meio composto, dotado de uma potência capaz de agrupar e manter unidos 

seres heterogêneos, em co-habitação e correlação recíprocas”
63

 imprimindo uma 

plasticidade na superfície terrestre. Plasticidade que é modelada também por uma ação do 

homem sobre a terra.  

Carl Sauer fez um minucioso levantamento do método morfológico que tanto é 

aplicado na paisagem natural como foi desdobrado para a paisagem cultural. Este método 

implica em agregar e ordenar os fenômenos como formas que estão integradas em 

estruturas. Como considera unidades organizacionais que estão relacionadas, fez-se uma 

analogia para o campo da pesquisa social; a antropologia foi a área científica que melhor 

se apropriou do termo categorizando as formas em: vestuário, habitação, linguagem, 

costumes, etc.   

Sauer apontou para a importância de uma “descrição sistemática”, era necessário 

ampliar o vocabulário geográfico para se aproximar de outras ciências, como as naturais. 

Ele citou Siegfried Passarge como o autor que mais adequou a descrição na geografia, por 

ter sido excessivamente sistemático e rigoroso metodólogo. A paisagem natural 

morfologicamente é classificada, primeiramente, nos materiais da crosta terrestre, a 

litosfera, que determinam as formas da superfície, depois, a composição do solo, 

drenagem e distribuição mineral. Na sequencia Sauer disse que “o segundo e maior elo 
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que liga as formas da paisagem natural em um sistema é o clima.”
64

O fator climático 

interfere diretamente no solo e na vegetação, por isso a divisão geográfica por regiões 

climáticas.  

A relação clima com a paisagem é expressa em parte através da vegetação 

que limita ou transforma as forças climáticas. Precisamos, portanto, 

reconhecer não somente a presença ou ausência de uma cobertura vegetal, 

mas também o tipo de cobertura que se interpõe entre as forças exógenas 

do clima e os materiais da superfície que atuam sobre os materiais que 

estão abaixo.
65

          

 

O diagrama da natureza da morfologia física foi sintetizado por Sauer como a 

relação entre formas constituintes, fatores causais e tempo.  

FATORES                                             FORMAS 

                                                      Clima 

Geognósticos                                            Terra : superfície 

Climáticos                                                             solo                              

Vegetacional              TEMPO                              drenagem                          PAISAGEM 

                                                             recurso mineral                 NATURAL 

                                                   Mar e Litoral 

                                                   Vegetação 

1.3.1.1. ÁREA DO ESTUDO 

Não se fará aqui um levantamento morfológico “passargeanico”
66

 da área do 

objeto de estudo, Mata Sul Pernambucana, pois não é esse o objetivo da pesquisa. 

Entretanto, alguns dados são relevantes para o desenvolvimento do trabalho como saber 

quais as épocas das chuvas, sua vegetação, e que, “de acordo com os últimos 

levantamentos realizados, o Estado de Pernambuco não possui mais que 4,6% da sua 

cobertura da Mata Atlântica original, com o tamanho médio de 128 hectares por 

mata.”
67

O período das chuvas geralmente acontece entre maio e agosto, porém neste ano 
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de 2011, começaram fortemente no mês de abril, antecipando problemas ambientais tanto 

para a área urbana quanto rural. A luta pela não extinção da cobertura vegetal original é 

grande, tenta-se reverter um processo gradativo de empobrecimento da diversidade, para 

garantir as formas endêmicas de vida.  Da Mata Atlântica e ecossistemas associados 

remanescentes no Estado de Pernambuco compreende-se a floresta ombrófila densa (mata 

úmida), a floresta semidecidual (mata seca), os manguezais, restingas, dunas, praias e 

arrecifes.
68

  

MAPA 01 – Zoneamento Litoral Sul 

 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, Governo de Pernambuco, Companhia Pernambucana de 

Meio Ambiente. Mapa orientado para o Norte. 
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No capítulo 3, mostra-se quais os problemas enfrentados pelo empreendimento do 

Complexo Industrial Petroquímico Portuário de Suape (CIPS) perante à sociedade e 

comunidades do entorno para garantir a cobertura vegetal por via de compensação 

ambiental. No mencionado capítulo faz-se uma abordagem histórico sócio-econômico da 

região, na qual o processo de ocupação e uso deste solo alterou profundamente a 

paisagem local, sendo facilitada pela topografia suave-ondulada dos morros e a 

concentração próxima ao litoral.
69

    

MAPA 02 – Localização Hidrográfica 

 

Fonte: Companhia Pernambucana de Meio Ambiente, Governo de Pernambuco, CPRH. Mapa 

orientado para o Norte. 

Os rios são importante veículo de identidade político, nacional
70

 e local. O 

presente estudo encontra-se na bacia hidrográfica de Pirapama. Seu principal rio é o 

Pirapama, que passa por sete municípios do estado, com cerca de 80 km de extensão, 
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nasce no município de Pombos e tem 77% de sua bacia no município do Cabo de Santo 

Agostinho onde banha a sede municipal e o distrito industrial. Este rio é lembrado pelas 

mulheres quilombolas, nas entrevistas realizadas, como sendo um rio importante para a 

pesca e lazer na infância. Elas contam que os brejos, também eram fartos de peixes.   

Sempre que ia pescar, ia homem e mulher, sempre, porque tinha que 

“cortar balsa”, ...,serviço pesado, sempre os homens ia, ...eu e você 

pescando puçá, e ali os homens vai cortando a balsa, ...a gente sente 

quando ele (o peixe) chega. Eu gostava muito de pescar, gostava não 

ainda gosto, mas porque hoje só tem peixe tudo poluída, faz até nojo 

entrar dentro do rio. A gente pescava no  rio Pirapama.(Dona Fátima).
71

  

 

O rio Pirapama ...a gente pescava mais nos “brejo”, sabe, no rio quem 

pescava mesmo era papai. ... Ele levava a gente pra pescar, quando a 

gente ia saía nadando, pescava “jereré”,“dianzó”,“ipuçá”. (Dona 

Adelina).
72

  

    

Outro rio lembrado nas entrevistas foi o rio Gurjaú, que é o afluente de maior 

extensão do rio Pirapama, ele nasce no município de Moreno. Aquele permeia a Usina 

Bom Jesus, e passa bem perto da comunidade quilombola Onze Negras, tendo sido 

registrado em fotografia por Dona Vera, fotos 32 e 39, no capítulo3.   

...hoje, a gente pesca aquele “iaiaman”, só tem um canto pra gente 

pescar, só é lá pro lado do Engenho Guerra. O Engenho Guerra tá se 

acabando.(Dona Adelina).
73

 

 

Criou os filhos pescando, o marido não caçava. Pescava com púça, fazia 

com nylon trançado, tinha o cóvo também que colocava à noite, de 

manhã bem cedo buscavam cheio de peixes, caiapó, cascudo, “todo o 

tipo de peixe”, pegava, lavava, e dava para as crianças. ...o rio Pirapama 

e o rio “Jaú” é pro outro lado.(Dona Vera).
74

 

 

Devido a grande extensão que possuem e o número de afluentes que recebem, 

somado ao fato de banharem núcleos urbanos de relativa expressão demográfica, 

desprovidos de saneamento básico, apresentam, em alguns trechos, níveis de poluição 

elevados.
75
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Para fechar mas não encerrar o assunto da morfologia, Otto Schulter pensou na 

“morfologia da paisagem cultural, onde fisionomia seria um essencial meio de ajuda para 

toda ocorrência na paisagem.”
76

 A análise da paisagem começa na investigação dos 

elementos que a ela pertencem, tanto naturais quanto culturais, como a interrelação entre 

estes, um “complexo contínuo de encaixe.”
77

Primeiro combina-se elementos físicos 

existentes na superfície da Terra, como relevo, vegetação, bacias hidrográficas, depois 

elementos como solo, atmosfera. Neste sentido, entra a importância de fatores históricos 

que somados aos elementos anteriores resultaria na paisagem cultural, assim a 

compreensão desta estaria mais completa.  

A paisagem envolve aspectos de dependência com relevo, substrato e 

solo assim como a distribuição diferenciada de elementos biótopos; 

além disso, no plano da pesquisa, encontra-se vinculada a interesses não 

só diretamente relacionados a parâmetros científicos de investigação 

acerca de melhores métodos para sua exploração ou utilização, e 

principalmente, ao mercado econômico, político e social.
78

 

 

 No próximo sub-item são analisados os elementos que compõem a paisagem 

cultural, como representação das expressões simbólicas de grupos dominante, excluído, 

emergente ou residual, podendo gerar elementos transculturais.   

  

1.3.2. EXPRESSÕES SIMBÓLICAS, ELEMENTOS TRANSCULTURAIS  

O “modo de ver” o mundo é diretamente influenciado pelo tempo histórico-

cultural no qual o indivíduo vive. A partir do ver e pensar, modifica-se as relações do 

homem com o meio ambiente ao seu redor. Ao observar a relação entre a arte e a 

paisagem, nota-se, o quanto a arte se distanciou ao longo do tempo de seu aspecto 

pictórico paisagístico. Na arte moderna contemporânea, diferentemente da renascentista, 

a paisagem não é frequentemente tão retratada. Esta quando aparece na pintura 

contemporânea é frequentemente turva, borrada, busca distância da realidade. Sendo 

assim, poderia-se pensar numa “paisagem líquida”, ao tomar emprestado o adjetivo 
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líquido empregado pelo filósofo Zygmunt Baumann quando descreveu a sociedade pós 

moderna?  

O conceito de paisagem na visão ocidental é indissociável da modernidade, é 

também a imagem da nossa sociedade, seu modo de produção, forma da civilização ou 

ausência de civilização. A reflexão artística sobre a paisagem européia comporta no seu 

cerne uma incompatibilidade fatal com a modernidade, o que, no século XX, terá como 

consequência o desaparecimento da paisagem na pintura das vanguardas a ponto de se 

refletir sobre a morte da paisagem, enquanto representação pictórica. 

As artes pós modernas “não se mostram inclinadas a nada que se refira à forma de 

realidade social,(...) alcançaram um grau de independência da realidade não-artística com 

que seus antecessores modernistas só podiam sonhar.”
79

 Bauman pensou como a 

realidade social transformou-se em arte alternativa e vice-versa, como a arte é uma entre 

as realidades alternativas. Se pensar na invenção da paisagem enquanto representação 

artística de símbolos, na atualidade, fica explicado o porquê dela ter aparência turva, 

borrada ou até mesmo inexistente. Não há mais a necessidade da representação racional, 

fiel, descritiva dos elementos que compõem a realidade paisagística. Isto fora rompido 

pela arte moderna, no começo do século XX, 

desde o berço devastou as regras e símbolos herdados, rejeitando com 

insolência a autoridade de toda tradição, depreciando os herdados 

instrumentos da representação, incansavelmente buscando novos códigos e 

novas técnicas, desafiando a maneira convencional e costumeira de ver o 

mundo – e forjando novos elos entre o objeto e o que quer que deva ser 

reconhecido como sua imagem.
80

   

  

Bauman deu voz a Baudrillard
81

 quando disse que a importância da obra de arte é 

medida pela publicidade e notoriedade. Analogamente, se vê que a importância numa 

paisagem cultural urbana, ao menos o que é vendido pela publicidade para a sociedade 

como tal, são prédios altos, vidrificados, ar condicionado central, câmeras vigilantes, 

verdadeiras fortalezas urbanas, mais uma vez nota-se a relação entre a cultura e paisagem. 

Na paisagem cultural rural da zona da mata de Pernambuco, o importante, acompanhando 
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essa linha de pensamento, seriam monótonos campos extensos  de monoculturas, ou 

pastagens, afinal determinados grupos político-econômicos utilizam como argumento a 

necessidade de alimentar a população. Estaria a arte representando essa monotonização 

cultural?   

Enquanto a arte busca novos símbolos transformando-se em mercadoria, num 

mundo regido pelas leis do mercado, Marc Besse, estudioso do tema, mencionou que a  

paisagem é um signo, ou um conjunto de signos, que se trata então de 

aprender a decifrar, decriptar, num esforço de interpretação que é um 

esforço do conhecimento, e que vai, portanto, além da fruição e da 

emoção. A ideia é então que há de se ler a paisagem.
82

  

 

Ele instigou ao interpretar a paisagem como artefato que resultou de uma 

significação social e econômica, suas interações com o meio. Neste meio físico, que 

independe da subjetividade, é impresso “uma espécie de massa plástica que pode acolher 

todas as inscrições” (a natureza em sua forma punjante), e, nele a impressão também é 

feita pelos agentes sociais inseridos. É necessário saber ver, mais uma vez confronta-se 

com o ato de olhar, logo, deve-se refletir em cima de uma epistemologia do olhar, no 

sentido de exercer uma metodologia do olhar. 

Denis Cosgrove foi um explorador das várias camadas de significados impressas 

na paisagem humana
83

, necessitando de interpretação pessoal, olhar apurado e sensível 

para os símbolos das paisagens culturais. Diferentemente de Besse que se isentou da 

emoção, ele propôs saber como as paixões, motivadoras das ações humanas, encontram 

expressões no mundo. O simbolismo de uma determinada cultura é o caminho. Clifford 

Geertz, antropólogo, afirmou que a visão da cultura foi um consenso em torno de 

elementos fundamentais compartilhados, como: concepções, sentimentos, valores, que 

demarcaram a paisagem da identidade coletiva.
84

 “Assim a cultura é, ao mesmo tempo, 

determinada por e determinante da consciência e das práticas humanas”.
85

 

Quando se atribui um significado a um objeto natural ou artifical, está criando um 

símbolo, este passa a ser objeto cultural. Cosgrove disse que “revelar os significados na 
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paisagem cultural exige a habilidade imaginativa de entrar no mundo dos outros de 

maneira auto-consciente,”
86

os significados devem ser expostos e refletidos na 

representação desta paisagem.  Interessante pensar nas categorizações que Cosgrove deu 

à paisagem: cultura dominante; cultura alternativa excluída e residual; e cultura 

emergente, como formas de ler seus símbolos.  

A paisagem da cultura alternativa à dominante é menos visível a depender da 

escala de observação. Ao pesquisar a comunidade quilombola do entorno do CIPS, 

aproximando a escala, nota-se uma diferença nos signos estabelecidos pela tradição 

cultural. A música, dança, festas, enriquecem os símbolos de pessoas de uma cultura 

excluída. Cosgrove exemplificou o gênero feminino como uma forma de exclusão, “em 

geral, as mulheres representam a maior cultura singular excluída, pelo menos no que 

tange ao impacto sobre a paisagem pública.”
87

 O conjunto de significados simbólicos no 

uso do espaço organizado por mulheres difere dos homens, resultando em diferentes 

simbolismos na paisagem. 

No local de pesquisa desta dissertação, a paisagem está na categoria de cultura 

alternativa excluída, por ser uma comunidade remanescente de quilombolas e por ter 

como representantes mulheres, na qual os símbolos estão mais fortemente ligados aos 

objetos naturais e imaginário. As plantas medicinais, que utilizam para tratar doenças 

menos graves, podem ser classificadas como símbolos. Existe o símbolo imaginário da 

“cumadre Fulozinha”, que será explicado no sub-item 1.4. A igreja católica, que está 

desativada e fica no Engenho Trapiche, na qual algumas pessoas da comunidade foram 

batizadas, representa um símbolo para as pesquisadas. Esta pertence à cultura alternativa 

residual, pois remete a símbolos históricos remanescentes, como edificações antigas.
 88

 

As casas que eram de taipa são lembradas com significados, porém não existem mais, 

preferiram construir as de alvenaria. Duas cacimbas de água atendiam a toda a 

comunidade, as pessoas deslocavam-se para apanhar a água que ficava exposta.  

                                                 
86

 Ibidem. p.103 
87

 COSGROVE, D. op.cit. p. 120. 
88

 Ibidem. p.118. 



50 

 

Seguindo estes parâmetros de análise, a paisagem da comunidade quilombola 

Onze Negras, é duplamente alterada pela cultura dominante,
89

 da monocultura de cana de 

açúcar e do complexo industrial. O poder econômico dos engenhos açucareiros 

predomina há séculos a região, desde a colonização portuguesa escravocrata constituindo 

a formação social. Os simbolismos que se podem traduzir da cultura de cana de açúcar 

são: casa grande, senzala, barracão, igreja católica, usina, casa de taipa. O complexo 

industrial agrega mais símbolos de poder dicotômico, como: fábricas, navios, estaleiros, 

grandes tubulações, galpões, containers, shopping centers. Os símbolos são 

representações de identidade do “capitalismo sem fronteiras na aldeia global.”
90

 Os 

símbolos da cultura alternativa passam a ser elementos transculturais perante os da 

dominante.    

A líder Dona Fátima, com sua determinação, juntamente com as demais, 

proporcionaram mudanças de infraestrutura e social necessárias para a comunidade 

quilombola Onze Negras,
 91

 alterando a paisagem cultural rural local. Não havia luz, água 

encanada, creche, centro cultural, a edificação escolar era precária, “mandala de horta”, 

não se reconheciam como herdeiros quilombolas. Essa ação social carrega uma ação 

simbólica, estes símbolos são incorporados à comunidade. Este ponto é mais aprofundado 

no capítulo 3.       

 

1.3.3. ECOLOGIA DA PAISAGEM  

 O surgimento do termo e do estudo foi feito pelo precursor Carl Troll, na primeira 

metade do século XX, com a abordagem geográfica que enfoca questões do espaço-

tempo em macro escala. Segundo esta perspectiva, a paisagem seria uma “entidade visual 

e espacial total do espaço vivido pelo homem.”
92

 Esta abordagem se preocupa em 

entender as interrelações homem-espaço, para estabelecer  aplicações práticas nas 

soluções de problemas ambientais.  
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 Uma outra abordagem dentro da Ecologia da Paisagem é a ecológica, que dá mais 

ênfase às relações biótipas, às paisagens naturais como também ao conceitos ecológicos 

para conservação da paisagem e manejo dos recurso naturais. O mosaico interativo da 

paisagem é composto por ecossistemas, onde a importância de relações de espécies de 

fauna e flora é de extrema relevância.    

 Sob a luz destas duas abordagens, descreve-se as questões ambientais que foram 

relatadas pela comunidade quilombola do Cabo de Santo Agostinho decorrente de 

negligencia empresarial e governamental. Primeiramente, existia uma fábrica de colchões 

que liberava uma fumaça tóxica que provocava problemas de saúde, respiratória e 

dérmica. Posteriormente, essa mesma fábrica jogava seus dejetos próximo ao açude, que 

fica dentro da comunidade, e que resultou no desaparecimento dos peixes. Outro 

problema, já solucionado, era o “lixão”, do município do Cabo de Santo Agostinho, que 

ficava ao lado da comunidade, emanando mau cheiro, atraindo urubus e várias moscas. A 

última mudança na paisagem foi a construção de uma terraplenagem, com o 

desmatamento da área, entre a comunidade e a estrada que liga à estrada principal a BR 

101. O desfloramento teve como consequencias  a suscetibilidade do solo do acesso às 

chuvas, quando agrava-se a situação de transitabilidade; e também trouxe animais para 

dentro da comunidade. A possibilidade de registrar em fotografia esse problema, 

promove um questionamento por parte das integrantes pesquisadas, como abordado no 

capítulo 2.  

  A forma como apreendemos, sentimos e vivenciamos as nossas paisagens está em 

processo de constante mudança. Entende-se que as paisagens mudam ao longo da história 

e que também a forma como ela é sentida e conceituada sofre variações de acordo com as 

culturas e épocas. Quando se chega à comunidade quilombola Onze Negras, ou em 

Recife, ou em qualquer meio urbano ou rural, percebe-se que tem algo além do que 

podemos ver, está no âmbito do sentir e do lembrar. A memória é o elemento “abstrato” 

que permite ir além do que a visão alcança. Somente uma abordagem fenomenológica 

permite descrever essas outras características para além da materialidade; o próximo sub-

item procura descrevê-las. 
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1.4. DA MEMÓRIA DA CANA DE AÇÚCAR AO PÓLO PETROQUÍMICO 

 Edvânia Gomes trabalhou no seu livro Recortes de paisagens o fator tempo 

histórico como parâmetro, este passou a ser atualmente considerado como uma 

importante variável quantitativa, porém abstrata por ser passível de substituição, na 

análise do recorte da paisagem investigada para perspectivas do futuro.  Esta forma de 

análise que valoriza as forças (expressões espaciais) da paisagem, reconhece a 

“importância dos marcos históricos, que consolidaram a paisagem ao longo de 

determinados períodos fazendo a ligação no nível da interdependência entre o espaço e 

tempo.”
93

 A importância da variável tempo é mais uma vez afirmada  

...dentro de um contexto como seja a construção da cidade, ou estrutura de 

planejamento, as categorias psicológicas e históricas que interferiram nas 

ideias da gerações passadas que se expressarem na paisagem elaborada.
94

 

  

 A representação destas categorias psicológicas e históricas a serem expressadas na 

elaboração de uma paisagem pode ser vista ao analisar a permanência estratégica dos 

portugueses em Olinda, semelhante à Lisboa com suas colinas, em oposição aos 

holandeses que permaneceram nas terras baixas cortadas pelo rio com o intuito comercial. 

O marco histórico temporal influenciou na escolha por paisagens mais próximas de seus 

referenciais. Simon Schama colaborou para esta compreensão ao dizer que todas as 

nossas “paisagens, do parque urbano às trilhas na montanha, tem a marca de nossas 

persistentes e inelutáveis obsessões.”
95

 

 Em meados do século XVII, os artistas holandeses Albert Eckhout e Frans Post 

vieram para Pernambuco acompanhando a comitiva do príncipe Maurício de Nassau para 

integrar expedições pelo Nordeste brasileiro, das quais resultaram quadros reproduzindo a 

paisagem local: flora, fauna, povo e construções. Pode-se pensar que estas reproduções 

além de retratarem uma realidade com provável exatidão, também eram representações 

de uma intenção da paisagem. Ainda que esta possa ser reconhecida como coisa material 

que agrada o espírito, a paisagem é também produto da percepção e precisa do homem 
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observador e de sua intenção para existir.
96

 As imagens pictóricas de Frans Post a seguir 

revelam isto, respectivamente Recife e Olinda. 

  

 

 

 

   Figura 5: Imagens de pinturas de Franz Post em Pernambuco, 1637. 
97

 

De acordo com Berque a paisagem esteve implicada na vida social e ela foi 

condicionada pelas relações sócio-econômicas. Então a paisagem é uma “entidade 

relativa e dinâmica, onde natureza e sociedade, olhar e meio ambiente estão em constante 

interação.” Algo complexo, mas que ao mesmo tempo se pode apreender em um golpe de 

vista. O autor afirmou que a paisagem pode ser apreciada como uma foto
98

, pelos olhares 

mais atentos, pois ela tem muito a dizer sobre os modos de  produção e de vida de nossa 

sociedade. 

Já que de certa forma a paisagem, ainda de acordo com Berque, foi transformada 

pela sociedade, suscita-se a reflexão a respeito de como nossa sociedade baseada no 

capital e no consumo, idealiza e constrói suas paisagens. Nossa apreensão da paisagem 

foi forçadamente caracterizada, pelo contexto de um certo modo de vida em uma certa 

época. “As sociedades interpretam seu meio ambiente em função da organização que elas 
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fazem e, reciprocamente, elas o organizam em função da sua própria interpretação.”
99

 

Assim, as paisagens são como livros abertos, esperando para ser lidas e interpretadas, e 

ao mesmo tempo carregadas de significados e valores, que revelam mais do que se deseja 

mostrar ou esconder. 

No fabuloso livro Paisagem e Memória há um retrato, relato baseado em 

memórias coletivas da cultura ocidental e da natureza que propõe um modo de olhá-las 

para explorar o que ainda se pode encontrar (numa paisagem) no “ lugar-comum.”
100

 

Schama afirma que “o mistério existente atrás desse lugar-comum diz muito das relações 

mais profundas entre a forma natural e o desígnio humano.”
101

 Um caminho inverso pode 

ser pensado, como os livros podem ser abertos e interpretados como paisagens de um 

determinado lugar, carregados também de significados e valores. Ao mesmo tempo, 

Christine Dabat citou Carlo Ginsburg, para dizer que certas obras literárias servem como 

inventários ou tabelas estatísticas para “constituir um pano de fundo do entendimento de 

dada época.”
102

 Ao pensar no tempo como variável para análise da paisagem, variável 

esta que está no presente, desloca-se para o futuro considerando ou não o passado, tem-se 

na memória os elementos enriquecedores de pesquisa.  

Para a conexão entre a literatura e o tema da dissertação, destacam-se alguns 

autores como Joaquim Nabuco, José Lins do Rego, Ascenso Ferreira, José Cabral de 

Melo Neto.  

Pelas impressões marcadas na memória de Joaquim Nabuco, pernambucano que 

se considerava “antes um espectador do seu século do que do seu país,”
103

 abolocionista-

monárquico, pode-se conhecer a paisagem de um engenho de cana de açúcar em 

Pernambuco, em meados do século XIX. Coincidentemente, sua infância se passou no 

Engenho Massangana, em Ipojuca, município vizinho ao do estudo desta dissertação. O 

                                                 
99

 BERQUE, Augustin. Paisagem-marca, paisagem-matriz: elementos problemáticos para uma geografia 

cultural. In: CORREA, Roberto Lobato e ROSENDHAL, Zeny (org.) Paisagem, tempo e cultura. Rio de 

Janeiro: UERJ, 2004. 
100

 Termo usado pelo próprio autor para designar clichês turísticos e lugares em geral. O esforço de sua 

pesquisa está em escavar as camadas abaixo do nível de visão comum destes lugares-comuns, através dos 

mitos e memórias.  
101

 SCHAMA, S. op.cit., p.25 
102

 DABAT, Christine Y.R. Moradores de engenho: relações de trabalho e condições de vida dos 

trabalhadores rurais da zona canavieira de Pernambuco segundo a literatura, a academia e os próprios atores 

sociais. Recife: Universitária da UFPE,2007. p.138 
103

 NABUCO, Joaquim. A Minha Formação. São Paulo: Martin Claret, 2005. p.35. 



55 

 

rio Ipojuca era lembrado como “água quase dormente” com largos bancos de areia que  

servia de canal para transportar o açúcar para Recife, e, como local para pesca de jacarés 

por escravos. Dona Fátima relatou que dias antes da entrevista, um rapaz havia “pego” 

um jacaré que dividiu com outras pessoas da comunidade. Fato raro, antigamente se via 

mais, inclusive os “teijús”, espécie de lagarto grande.  

A vegetação que cobria os ingás era tanta que sombreava de lado a lado o rio com 

musgos e cipós. O manguezal apontava mais a frente rumo à costa de Nazaré. As 

planícies eram cobertas pelos canaviais dividindo espaço com o pasto do gado que 

descansavam à sombra de árvores. Quando retrata as edificações existentes, critica o 

sistema feudal da escravidão, ao mostrar como se davam as relações de trabalho e 

moradia de propietários, escravos e rendeiros. A disposição da casa do senhor do engenho 

era favorável ao controle da produção, com a benção religiosa de perto.   

A população do pequeno domínio, inteiramente fechado a qualquer 

ingerência de fora, como todos os outros feudos da escravidão, cumpunha-

se de escravos, distribuídos pelos compartimentos da senzala, o grande 

pombal negro ao lado da casa de morada, e de rendeiros, ligados ao 

proprietário pelo benefício da casa de barro que os agasalhava ou da 

pequena cultura que lhes consentia em sua terra. No centro do pequeno 

cantão de escravos levantava-se a residência do senhor, olhando para os 

edifícios da moagem, e tendo por trás, em uma ondulação do terreno, a 

capela sob invocação de S. Mateus.
104

  

   

O aroma do mel sendo queimado em tachas ao ar livre embalando as sestas 

vespertinas, conjugava-se com o pôr do sol transformado em poeira de ouro e culminava 

com as horas das boninas e bacuraus sob os céus estrelados majestoso e profundo. “De 

todas essas impressões nenhuma morrerá em mim. (...) Eu por vezes acredito pisar a 

espessa camada de canas que cercava o engenho e escuto o rangido longíquo dos grandes 

carros de bois... “
105

 

O rangido dos carros de bois e suas pastagens não fazem mais parte da paisagem 

local, estes foram substituídos por carros caros, velozes, ou mesmo, mais velhos e 

vagarosos. Algumas pessoas da comunidade quilombola Onze Negras possuem veículo 

próprio, outros, cavalos como meio de locomoção, está registrado em foto 46, no capítulo 

3. A presença da cana de açúcar está nos engenhos próximos à comunidade, e na 
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memória das pesquisadas, atualmente, ninguém mais na comunidade planta-a e nem 

trabalham no corte dela. A vida estava intimamente ligada à cana de açúcar, seus parentes 

masculinos (pai, tios, irmãos, primos) trabalharam para a Usina Bom Jesus, e 

anteriormente para a Usina Santo Inácio, nas terras do Engenho Trapiche. Eles também 

plantaram cana de açúcar em suas terras para vendê-la à usina.     

A relação de submissão ao senhor de engenho pelos rendeiros, perpetuou-se 

depois de mais de um século, quando as famílias das pesquisadas viviam em terras do 

Engenho Trapiche. A história da formação da comunidade será detalha no início do 

capítulo 3, com o studium na comunidade. As mulheres quilombolas descreveram que 

suas casas eram feitas de barro, as casas de taipa.    

O poeta popular Ascenso Ferreira nasceu na Mata Sul Pernambucana no 

município de Palmares, na “baixa da égua” sinônimo popular para fim de mundo, um 

lugar meio descampado perto do rio Una, no final do século XIX, em 1895. Em sua 

infância a cidade vivia um período áureo da economia açucareira com a chegada da 

primeira estrada de ferro, a São Francisco, em Pernambuco. Numa carta a Veríssimo de 

Melo revelou 

Os comboios de açúcar chegavam rumo à Estação da estrada de ferro e, 

de volta, vinham acampar no “rancho” da Fronteira, onde ficava até 

altas noites ouvindo histórias fabulosas dos camboeiros, histórias que 

vinham desde lendas de sucuruinhas do rio São Francisco até 

reminiscências das senzalas, com mulatas-de-padre, pés-de-espeto, 

assombrações...
106

 

 

Esta estrada de ferro, que passava por dentro de certos engenhos, poderá ser vista 

na figura 10, no capítulo 2, sub-item Temporalidade. 

José Lins do Rego é citado por Christine Dabat em seu formidável livro 

Moradores de Engenho, onde faz um minucioso levantamento das relações de trabalho, e 

dos simbolismos que estão por trás de uma simples “morada”.  Para José Lins do Rego  

“organizar a memória pessoal era organizar a própria memória regional, ..., uma maneira 

de ser, ver, sentir, falar que se expressava através de seu povo.”
107
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Os mato, como era aqueles mato virgem, tinha muita goiaba, muito 

araçá, muito azeitona, “jabuticabra”, tinha uns pés lá trás, na solta, 

ainda tem ... pé de ingá, de macaíba, ... cajá. A gente acabou com os pés 

de cajá, porque papai dizia que o pé de cajá  contém raio. ...cajá dessa 

grossura ... papai viu quando um raio abriu o pé de cajá no meio, assim. 

...onde tinha pé de cajá por perto da casa, ele cortava, dizia que ele 

chamava raio.(Dona Fátima)
108

  

 

Outro grande autor pernambucano que se pode citar para ilustrar a “paisagem 

memória” é João Cabral de Melo Neto. Em uma de suas poesias intitulado “Paisagens 

com cupim”
109

, do livro Quaderna, ano de 1956 a 1959, na estrofe 5 e 6, ele diz: 

As cidades do canavial, 

escava-as um cupim igual. 

Ou outra espécie de cupim, 

já que o mar cai longe dali. 

 

Igaraçu, Sirinhaém, 

O Cabo, Ipojuca também 

Muribeca, Rio Formoso: 

Há algo comido em seu estofo 

 

E outras ainda mais de dentro: 

Nazaré, Aliança, São Lourenço: 

Imitam no estilo, jeito, 

Casas de cupim, cupinzeiros. 

 

Cidades também em colinas, 

Do mesmo tijolo de Olinda, 

Também minadas por maré 

(ora de cana) pelos pés. 

              * 

A paisagem do canavial 

Não encerra quase metal. 

Tudo parece encorajar 

O cupim, de cana ou de mar. 

 

Não só as cidades, outras coisas: 

os engenhos com suas moitas 

e até mesmo os ferros mais pobres 

das moendas e tachas de cobre. 

 

Tudo carrega o seu caruncho. 

Tudo: desde o vivo ao defunto. 

Da embaúba das capoeiras 

À economia canavieira. 
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Em tudo pára o ar de abandono 

de meia-morte ou pleno-sono, 

e esse deixar-se imovelmente 

próprio da planta e do demente. 
      

Dona Fátima lembrou que a comida das galinhas eram os cupins, haviam muitos, 

esta afirmação conjuga com o poema de João Cabral de Melo Neto. Hoje, os cupins estão 

por baixo das casas construídas, quando derrubam aparecem os cupins.  

...a gente ia buscar de bacia, quatro horas da tarde, mamãe pegava uma 

enxada e a gente ia tudinho com ela,  ia procurar cupim, dava muito, 

mamãe arrancava ela ... agora não vê muito, era cada casa, casa de 

cupim. ... Hoje não se vê porque tem menos mata.... as galinhas comiam 

muito, jogava assim a casa do cupim, era o comer das galinhas, e uma 

bacia com água .... Hoje já cria com resto de comida ...não vê mais 

cupim, ele tá mais embaixo no chão, quando a gente saí a casa, aí 

estoura a casa, hoje também tem mais casa...e hoje toca fogo no mato, 

antigamente não se tocava fogo no mato ...já tinha essa proteção (aos 

cupins).(Dona Fátima).   

 

 

 Qual a memória que ficará daqui pra frente com a construção do Complexo 

Industrial e Portuário de Suape? Memória dos manguezais, restingas suprimidos na mente 

dos pescadores, surfistas e usuários das praias. Memória da grande mão humana capaz de 

alterar a paisagem natural para cultural com um aspecto fortemente industrial. A marca 

acentuada de impressão da ação econômica pode, talvez, extinguir a memória de um povo 

que não mais se relaciona com o lugar. Se nada for escrito, documentado sobre a 

transformação desta paisagem através de textos e/ou fotografias, a “paisagem memória” é 

levada para um espaço esquecido no tempo.      

 

1.4.1. EXTRATOS DE MEMÓRIAS DAS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA ONZE NEGRAS  

 A narrativa das lembranças de cinco das seis mulheres é um misto entre nostalgia, 

dificuldades, alegrias. Dona Conceição, a mais velha de todas, com 72 anos, é também a 

mais saudosa dos tempos de antigamente. Disse que era muito feliz, mesmo sem ter 

energia, naquele tempo no candeiro colocava-se óleo de baleia. As brincadeiras eram 

inocentes, brincavam de roda, de contar histórias, hoje, está tudo avançado, “os meninos 

são muito avançados, o mundo precisa avançar, mas não avançar demais.” É católica, 
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lamentou-se que não tem igreja para ir, a que foi batizada está abandonada e na 

comunidade falta uma igreja. Prezou pelo costume moral religioso da virgindade, chegou 

a dizer que “a virgindade é um trunfo, que o sexo deveria ser depois do casamento.” 

Entretanto, ela mesma não casou virgem; viveu uma educação do medo de engravidar 

solteira. Sente-se gratificada com a educação que a mãe lhe deu, de saber respeitar, de ser 

obediente. Para ir para a escola precisava caminhar pelo canavial, “cana de um lado, cana 

do outro”, tinha medo quando aparecia um carro ou uma pessoa, que poderia ser o “papa-

figo”(aquele que come o fígado). O caderno e o lápis, que usava para estudar, eram 

dividos ao meio com sua irmã Dona Adelina, assim como o chinelo, um pé para cada 

uma. Elas levavam frutas para trocar por lanche com outros colegas. Seu pai trabalhou 

muito na cana de açúcar, mas também pescava e caçava. Comeu muito peixe, e caça, 

hoje, não aguenta mais essas comidas, seu “estomago está frio” (menos coragem). 

 Dona Adelina, com 66 anos, tem saudades dos pais e dos irmãos que já faleceram. 

Para ela, antigamente, as crianças respeitavam os mais velhos, obedeciam, hoje, os filhos 

querem que os pais sejam como eles querem. A tradição passada de geração em geração 

foi a pesca, tradição esta que está sendo perdida por causa da poluição nos rios e brejos. 

Dona Adelina é conhecida como a pescadora, narrou que saía bem cedo para pescar nos 

brejos para dar de comer aos irmãos; foi a que mais procurou manter essa prática 

tradicional. O local ainda é rico em plantas e frutas, ela foi a que mais fotografou esses 

elementos, conforme será visto no capítulo 3, ela tem um roçado por trás de sua casa. 

Disse que as queimadas foram a principal causa de não ter mais tanto animais de caça 

como antes. Da sua entrevista foram retirados os trechos a seguir:  

As casa era longe uma da outra, não era tão pertinho não ... a gente era 

um pessoal unido, não tinha desavença, era um povo bastante animado, 

dia de sábado, domingo a gente não parava. Brincava de ciranda, de 

anel, de palmatória, era muita brincadera. ... Isso mudou, o pessoal foi 

crescendo, foi chegando renovando as família, o pessoal agora, a gente 

vê não brinca fora. Não era como antigamente.  

O que o pai do pai fazia era pescar. 

As dificuldades era muita, fome ... a gente não chegou a passar não, 

porque fome é ficar três dias sem comer, né, mas necessidade ... às 

vezes papai saía de tarde pra pescar e ficava esperando até dez horas da 

noite. Mamãe acordava agente pra gente comer.  

Tinha medo do “papafigo”(o que come fígado). ... Araçá, macaíba, 

_zeitonas trocava com lanche com os colegas. 

 Trispuca pra pegar passarinho. Caça, o pai gostava muito, tatu, paca, 

cutia, porco espinho, lontra. 
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Papai matou tanto do preá, tanto do preá que minha irmã Conceição 

ficou doente de comer de tanto comer preá. A gente fazia cozido, a 

gente assa na brasa, depois de dois, três dia fazia o guizado. 

As queimadas foi acabando os bicho, as queimadas da cana, dos mato 

mesmo ....  teiju, oxi, bicho grande, rasteiro, teiju parece um jacaré, ... é 

de água também. Meu pai já pegou quase do meu tamanho, um jacaré, 

meu pai pegou.Muçú também assava na brasa. Antigamente não tinha 

geladeira, deixava a carne assada. Onze horas tava tratando peixe, era 

peixe todo dia.(Dona Adelina).
110

 

A Dona Maria José, é irmã de Dona Conceião e Adelina e mãe de Valdirene, com 

55 anos, nasceu no Engenho Trapiche, também não guarda saudades do tempo em que 

era criança, mas lembra que era feliz. Não tinha nem condução e nem condição, andavam 

à pé mesmo. Não conheceu os seus avós. Recorda-se que na comunidade só tinham três 

casas, a de seus pais, a dos pais de Dona Fátima e a dos tios. Achou graça quando 

lembrou do dia em que a cabra comeu toda a fuba e teve diarréia. Hoje, não criam mais 

cabras, prefere as galinhas soltas no quintal.  

Dona Vera, com 55 anos, mudou-se para a comunidade quando resolveu casar-se 

com o tio de Dona Fátima, aos 14 anos. Quando chegou só haviam três casas, fizeram 

mais uma para ela e o marido. Dessa união nasceram 7 filhos. A vegetação era composta 

por muita cana de açúcar, plantado nos engenhos e na própria comunidade, mais a mata 

fechada que havia. Hoje, o que mais mudou foi a mitigação da mata juntamente com o 

aumento no número de casas. Não gosta de ver quando cortam as árvores.  

Minha vida dava pra escrever um livro, se eu for começar do começo 

dava um livro ...é interessante ... 

...muita cana, eles “plantava” muita cana. ... era três casa nesse local, 

quatro com a minha. As casinha era tudo de barro. 

Botava uns “saco” de macaxeira, fazia uns “poço” assim, cavava botava 

dentro do saco, depois quando ela amolecia, descacava ela todinha, 

botava dentro de um “baldo”... e botava no sol, nesse tempo não tinha 

nem geladeira, fazia um pirão mole, botava numa panela, fazia aquela 

papa sem coco, só com sal, o peixe já estava cozinhando, derramava 

assim pra comer, sei que os “menino” era tudo ó, parrudo, os “menino”.  

Sentia desgosto de faltar “as coisas”, né, botar num colégio melhor, ter 

uma comida melhor, faltar as coisas para dar aos filhos, café. Não dói, 

não? Por outro lado via os filhos com saúde, muita saúde, era uma 

alegria... (Dona Vera).
111

 

Na avaliação entre presente e passado, ela percebe que as pessoas estão mais 

doentes agora, porque a comida de antes era mais saudável, os animais não recebiam 
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injeções, os peixes estão contaminados pela poluição, os ovos que se compram são mais 

fracos. Hoje em dia, nem os seus filhos que foram criados com plantas medicinais, não 

querem mais porque acham esta forma tradicional atrasada, preferem ir às farmácias 

comprar o medicamento. Antes, ela comprava remédios somente para as doenças sérias. 

O rio ainda tem água e tem peixe, mas é ruim porque o rio está poluído, 

vêem bicho morto no rio. Não vai pegar esse peixe pra dar para os 

filhos. O rio Pirapama, o rio “Jaú” é pro outro lado.  

  O ovo era da galinha da terra, não ficavam doentes, agora que a gente 

tá comendo mais da rua, né, e tá ficando mais doentes.  

...pra baixar a febre fazia chá com mato de “acônico”, hoje tem 

pouquinho, mas ainda tem... A febre vai embora e demora a voltar.  

Não faço tanto que nem naquele tempo, porque as “menina” não 

querem por causa desse “escargô”,...uns bichinhos que andam pelo 

chão, eles andam por cima das plantas, elas ficam com nojo, ... 

preferem ir pra farmácias. ... No tempo dos meus “menino” pequeno a 

gente ia  pra tomar as vacinas,... o que a gente não fazia em casa, então 

a gente ia pra lá (para o médico). 

Tive quatro menino com sarampo em cima de uma cama. ... Fazia o chá 

de milho, dava a ele  e jogava o resto em baixo da cama (simpatia), 

amanhecia noutro dia tudo cheio de caroço ... depois de três dias dá o 

banho de água mesmo. ... Hortelã da folha grossa com pouco de açúcar, 

faz um mel para tirar o catarro. (Dona Vera). 

 

A água era na cacimba, tinha um poço onde lavavam a roupa. Quando tinha muita 

gente lavavam a roupa no rio da Usina de São Caetano. Usavam uma planta chamada 

“melão” para alvejar a roupa.  

 ...Botava para corar, pra ficar branca. É um mato que “enrrama” assim, 

chamado “melão”, que ele bota inté umas frutinhas, comia era muito,... 

a gente tira aquela rama todinha, enrolava assim no sabão e ó, lavava a 

roupa. Enquanto a roupa tava corando no mato, a gente ficava por ali 

catando os camarãozinhos, pescava de novo. ... A gente trazia na bacia, 

na cabeça. (Dona Vera).  

A líder comunitária Dona Fátima, com 52 anos, narra toda a história do início da 

comunidade, dos parentescos existentes, dos laços estabelecidos. Sempre gostou de ouvir 

as histórias dos mais velhos, de sua avó e de sua mãe. Aprendeu as tradições das plantas 

curativas, da pesca, das crendices como o “pai da mata” e a “cumadre Fulozinha”, que 

deve ser reverenciada antes de entrar nela. Seu pai e seu avô antes de sairem pra caçar 

ofereciam um pote com mingau de farinha para que “ela” não sentisse fome e deixasse 

trazer a caça. Caso o ritual não fosse feito eles não conseguiriam caçar ou não voltariam 

da mata com a caça. Se cumadre Fulozinha ficasse brava, se transformava em vento 

derrubando tudo pela frente. 
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 Nossos pais quando iam caçar pra entrar na mata, faziam um mingau 

de farinha para “comade Fulôzinha”, “mingau de cachorro”, feito sem 

pimenta, sem tempero, sem sal, sem nada porque ela é pagã. ... se 

tivesse pimenta, saía na carreira, tudo, ele e cachorro, os “cachorro” 

saem gritando, ela amarra os rabos do “cavalo”,... amanheceu o rabo do 

cavalo com trança, ... você diz que foi uma pessoa que fez... o cavalo 

saí numa carreira....Eles já sabiam onde ela tava, e deixavam lá. (Dona 

Fátima).  

Ao ser questionada sobre as práticas de plantio, se seguiam algum ritual, ou fases 

da lua, respondeu que seguiam os meses para cada um.  

O mês de plantar banana comprida é o mês de janeiro, porque se plantar 

depois de janeiro ela não dá. Plantar batata boa e bonita é o mês de 

maio. Pra plantar o milho é o mês de São José, ele dá certinho pro São 

João. ... a macaxeira não dá todo o tempo não, cada tipo de ...fruta... 

tem o tempo certinho, o inhame é em janeiro. Tem o tempo de colher, 

se colher ele verde ele amarga. Banana dá o ano todo, menos a 

comprida. 

 

A mais nova, Valdirene, com 32 anos, lembra-se de quando era criança a 

comunidade não tinha água encanada, nem transporte, a energia era fraca e que estudou 

na comunidade no ensino fundamental. Sua narrativa não teve nada de nostalgia, nem de 

alegrias, disse “ hoje tá melhor, não queria voltar no tempo, não. Antigamente era muito 

ruim.” Afirmou que hoje os homens tem mais oportunidades, estudam mais, antes só 

viviam no campo e na cana de açúcar. Contudo, ela se vê uma pessoa que preserva as 

histórias do passado porque gostava de ouvir seu avô materno contar. Uma das histórias 

que relatou foi da avó de seu avô, que era escrava e só andava de vestes. Um dia 

chamaram-na para entrar na casa grande e deram-lhe roupas para vestir, mas não sabia 

como vesti-las, saiu correndo em direção ao mato.  

Estes são apenas alguns extratos das ricas memórias que conservam por estarem 

vivas. Se os mais novos não se interessarem por essas histórias, o que poderá acontecer? 

Nelas as memórias estão registradas como sensações, sentimentos, percepções de 

mudanças no local, nos costumes, na educação, tradições que deixaram de praticar, outras 

poucas que se mantém. As imagens em seus arquivos mentais pessoais podem ser, talvez, 

acessados com um trabalho construído por uma outra imagem, a fotográfica. O próximo 

capítulo traz uma parte teórica do uso da fotografia como recurso para a pesquisa 

científica.  
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CAPÍTULO 2 - IMAGEM FOTOGRÁFICA COMO INSTRUMENTO DE 

PESQUISA SOCIOAMBIENTAL  

2.1. DAS CIÊNCIAS SOCIAIS ÀS NATURAIS  

 

Figura 6: Pintura rupestre, Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí.
112

 

No capítulo anterior discorreu-se sobre a paisagem e suas mutações. Percebe-se 

como esta é relacionada à arte pictórica e como depende da subjetividade do olhar. A 

imagem, por sua vez, também está intimamente ligada ao olhar e à representação plástica. 

A primeira imagem foi produzida há oitenta mil anos com a pintura rupestre, figura 6. O 

desenho e posteriormente a fotografia representam sensações, encontram-se significantes 

numa dada superfície. O ser humano vivenciou uma profunda transformação no processo 

de construção de cultura ao criar a escrita linear, que combina signos dispostos em linha 

reta representando a fala e o pensamento
113

. Por vezes, a imagem é tida como uma mera 

representação do mundo externo e por isso subjugada ao discurso, à razão. Entretanto, 

Marilena Chauí, em seu texto Janela da Alma, Espelho do Mundo, disse que “conhecer é 

clarear a vista, como se o saber permitisse, enfim, olhar”.
114

 Continuou dizendo: “Clarear 
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a vista é ensiná-la a ver os signos da escrita e da leitura. (...) Ver é pensar pela mediação 

da linguagem. Aqui, olhos e palavra não são rivais”.
115

 

Tem-se a percepção de que a visão, ao mesmo tempo, se faz em nós pelo externo 

e se faz de nós para o externo, ou seja, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. A 

visão é o sentido mais apto para a investigação, e é por isso que é o sentido que mais 

prazer nos causa. Sente-se prazer em conhecer e estudar as coisas. É enxergando que há o 

discernimento das coisas, se permite ver as diferenças.
116

  

Vilém Flusser, filósofo checo, escreveu sobre a ontologia da imagem dividindo-a 

em tradicional e técnica. Em ambas, a imaginação humana esteve presente, codificando 

seus símbolos bidimensionalmente; as imagens tradicionais antecederam a escrita linear, 

não havia lógica linear, estavam em contato com a magia e mitos dentro de um código 

universal. As imagens técnicas sucederam à escrita, advieram da tecnologia que lhes 

incurtiu a cadeia de causa e efeito.
117

 Flusser disse que estas “imaginam textos que 

concebem imagens que imaginam o mundo”
118

- o que chamou de “metacódigos de 

textos”. Ele trouxe a ideia de que os textos foram inventados no momento em que houve 

uma crise das imagens tradicionais, e que as imagens técnicas foram inventadas no 

momento de crise dos textos. Identificou dois perigos: o da idolatria e da textolatria.  

O olhar contemporâneo ocidental teve forte influência a partir da arte clássica 

européia, pois foi na Renascença que  ao mudar a perspectiva de observação, voltou-se ao 

humanismo, introduziu-se a luz nas ciências e na pintura (como foi descrito no primeiro 

capítulo). A maneira de ver se transformou pela inquietude incessante durante séculos, 

até que, impulsionado pelo surgimento da fotografia no século XIX, mais precisamente 

em 1839, com Louis Jacques Daguerre, ocorreu uma transformação nas artes e na arte de 

olhar. O processo, denominado “daguerreótipo”, iniciou com uma câmera escura tendo 

um pequeno orifício por onde entrava a luz e atingia a placa metálica de nitrato de prata, 

reproduzindo o que ficava diante da máquina com detalhes sutis. A pesquisadora Maria 
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Tereza Bandeira de Melo verificou que a fidelidade no “registro da realidade causou 

grande admiração na época e garantiu o sucesso do processo até o início dos anos de 

1850.”
119

 O daguerreótipo chegou ao Brasil já em 1840, trazido pelo abade francês Louis 

Comte. D. Pedro II ficara impressionado com o equipamento em uma demonstração, 

adquirindo-o no mesmo ano. O imperador incentivou bastante a produção de imagens por 

fotógrafos estrangeiros que se radicavam no país.   

Quando a tecnologia passou a influenciar a construção do olhar contemporâneo, 

ocorreu uma grande mudança para os diversos olhares, principalmente nas artes plásticas. 

A fotografia trouxe uma revolução no modo de percepção e apreensão da obra pelo 

artista. Modificou profundamente o olhar. A imagem deixou de ser um objeto produzido 

somente pelos artistas para tornar-se uma linguagem; uma nova consciência da imagem 

como linguagem do olhar, “anunciava-se o surgimento de uma nova linguagem que iria 

ampliar consideravelmente o campo da representação visual.”
120

 

  

Figura 7: Fotografia J.W.Lindt, mulheres aborígenes, 1873.
121
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Alguns fotógrafos, ainda no século XIX, faziam os registros dos povos do “Novo 

Mundo” como caricaturas, assim como eram as representações nas telas de artistas dos 

séculos XVI e XVII, como na Figura 7.  Isso acontecia no contexto histórico em que se 

testemunhava uma grande expansão e consolidação colonial das potências européias. 

Urgia a necessidade de ser mais fiel à realidade, da imagem retratar a verdade. Há uma 

concordância no meio acadêmico de que a antropologia fez uso da linguagem fotográfica 

tardiamente, somente no romper do século XX, com os pesquisadores W.H.Rivers e 

C.G.Seligman
122

. Em análises mais recentes, pesquisadores concordam que esta 

linguagem seria uma ferramenta única de evidência para a ciência social.
123

 

A busca por significado e realidade nas fotografias é um assunto que tem sido 

investigado por filósofos, historiadores, semiólogos, sociólogos, assim como por 

antropólogos visuais. Quem inaugura o método da “foto-entrevista”, na antropologia 

visual, é John Collier, no final da década de 1960. Segundo este autor, a pesquisa 

aprofunda-se quando os pesquisados são confrontados com as imagens de seu universo 

sociocultural - “as fotografias são registros precisos da realidade material.”
124

 Contudo, 

Joanna Scherer, em seu ensaio Documento Fotográfico: Fotografias como Dado 

Primário na Pesquisa Antropológica
125

, afirmou que a fotografia pode ser usada como 

dado primário, mas não mais como uma réplica da realidade, e sim como representação 

que necessita leitura crítica e interpretação. Ela propôs um estudo crítico da fotografia 

que contextualizasse as imagens para que ajudasse a reconstruir culturas através de 

detalhes de ordem espacial, análise de roupas, arquitetura, profundidade. Há de separar 

“os mitos sobre o outro” dos estereótipos, evitando um choque de realidades diversas.  

No âmbito da sociologia, Sylvain Maresca desenvolveu um trabalho pioneiro no 

qual mulheres produtoras agrícolas fotografaram seu próprio cotidiano, a ser explicitado 
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no próximo sub-item. Nos estudos antropológicos visuais de Elizabeth Edwards
126

 vê-se 

que as fotografias podem transmitir mais das histórias ocultas de um povo do que 

qualquer documento descritivo individual.  

A antropologia, a sociologia, a história, a geografia utilizam a fotografia como 

base de dados, cada qual dentro de suas especificidades, objetivos, categorias. Assim, a 

força da imagem é tão grande que ela foi propulsora do conceito de globalização e ao 

mesmo tempo fortaleceu o movimento ambientalista, em fins da década de 1960, com a 

descrição do planeta Terra pelos astronautas. Naquele momento, o homem foi 

confrontado pelo antropocentrismo, que vivia desde o Renascimento, com o 

Ecocentrismo. A partir da imagem do planeta em que vivemos, plainando no espaço, de 

cor azul, sem fronteiras, na forma de um globo, finito, questões ambientais foram 

levantadas e novos conceitos surgiram oportunamente, como o da planetarização, 

mundialização. O geógrafo Carlos W. Porto-Gonçalves coloca muito bem quando diz: 

A Terra era um planeta finito solto num espaço infinito, idéias que 

começam a deixar  de ser conceitos filosóficos e científicos para se 

tornarem IMAGEM. E, a partir dessa época, a IMAGEM tornar-se-ia 

cada vez mais poderosa.[...] As diferenças entre os povos não aparecem. 

Poderosa imagem essa que sobrevaloriza o planeta e esconde os povos, 

as culturas.
127

 

Refletindo sobre o uso da fotografia como dado primário na pesquisa, fato que é 

relevante ao longo do século passado, nas ciências sociais, levanto as seguintes questões 

(abordadas nos objetivos): por que não usá-la para representação social e ambiental da 

comunidade quilombola Onze Negras? Como a imagem pode ser utilizada como um 

instrumento para a participação social? As imagens estariam em congruência com os 

índices sociais e indicadores de sustentabilidade? 

Vem à tona a possibilidade da fotografia revelar dados ocultos sobre a 

comunidade quilombola Onze Negras. A possibilidade da própria comunidade fotografar-

se revelaria seus símbolos culturais, paisagísticos e necessidades. A partir da análise 

fotográfica conhecer-se-ia melhor o meio ambiente a ser trabalhado auxiliando no 

planejamento das ações sociais e ambientais a serem adotadas. 
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2.2. INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL  

 

Figura 8: Fotografia Lewis W. Hine
128 

A fotografia, quando surgiu, era restrita à burguesia, nobreza e elite intelectual. 

Alguns artistas plásticos, especialmente os retratistas, deixaram as telas para se dedicar ao 

novo ofício, como fotógrafos. O deslocamento sui generis entre estas profissões garantiu 

imensa qualidade às fotografias. Gisèle Freund destacou que muitos artistas e pensadores, 

dentre estes Coubert e Baudelaire, abominaram a nova técnica, e houve extensa discussão 

na última metade do século XIX; enquanto uns mudavam de opinião, como o poeta  

Lamartine, outros a viam positivamente, como Delacroix. A autora descreveu que “la 

crítica de la fotografía por ese artista Delacroix  era consecuencia lógica de su actitud y 

de sus planteamientos artísticos generales”, sendo membro da primeira sociedade 

fotográfica. 
129

  

Bandeira de Melo também abordou as divergências de opiniões a respeito da 

fotografia. Desde sua invenção, provocou questionamentos filosóficos, reflexões 

artísticas, estéticas, por sua veracidade perante a realidade, confrontando adeptos dos 

movimentos do realismo com o naturalismo; “debate que atravessa praticamente toda a 
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história da fotografia: a questão do estatuto da fotografia”
130

, conforme analisa Bandeira 

de Melo. Por volta de 1850, o daguerreótipo teve seus dias contados com o mais novo 

advento - a fotografia em papel - passando da chapa metálica para a reprodução em 

celulóide. A industrialização teve participação fundamental neste processo de 

modernização tecnológica, devido à necessidade em diminuir o tempo de exposição à luz 

na tomada da fotografia
131

, multiplicar e reproduzir as provas fotográficas.  

O contexto do final do século XIX era movido por uma intensa mecanização 

industrial, utilização da energia elétrica, telefone, avanços na facilidade de comunicação. 

Em 1880, houve a primeira publicação de uma fotografia no jornal nova iorquino, Daily 

Herald, “esa invención posee un alcance revolucionário en la transmission de 

acontecimientos.”
132

 O Homem ocidental abriu seu olhar para o mundo, passou a ver o 

que acontecia além de sua rua, cidade, país, “con la fotografía se abre una ventana al 

mondo”. A fotografia na mídia impressa proporcionou à população o acesso a nova 

linguagem, já que um diminuto número de pessoas liam os jornais, é interessante 

reconhecer a função das manchetes onde qualquer um podia ver o uso das fotografias 

nelas. 

Gisèle Freund narrou como o dinamarquês Jacob A. Riis foi o primeiro a recorrer 

à fotografia como instrumento de crítica social para ilustrar seus artigos sobre as 

condições miseráveis dos imigrantes em Nova Iorque, em 1887. A coleção Photo Poche 

do Centre National de la Photographie, que publicou a sua biografia, também contou 

como ele utilizava a fotografia para convencer os leitores do jornal New York Sun da 

veracidade do que dizia textualmente. Compreendia que “o público devia julgar por si 

mesmo.”
133

 Contemporâneamente, o livro de Riis How the other half lives
134

  influenciou 

Lewis W. Hine, sociólogo que fotografou crianças durante as jornadas de doze horas nas 
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fábricas e nos campos. A fotografia sensibilizou e mobilizou a opinião pública que exigiu 

alteração nas leis trabalhistas em relação às crianças, atuando “como un arma en la lucha 

por el mejoramiento de las condiciones de vida de las capas pobres de la sociedad.”
135

 A 

Figura 8, é uma das fotografias de Hine que sensibilzou a sociedade; a criança em 

primeiro plano descalça operando uma máquina bem maior do que o seu tamanho em 

uma fábrica em Nova Iorque, começo do século XX. 

Se por um lado a fotografia colaborava para uma crítica social, promovendo uma 

reflexão legislativa trabalhista, de condição humana, também funcionava como afirmação 

de representação simbólica dos Parques Nacionais norte-americanos criados em meados 

do século XIX; o primeiro parque nacional do mundo foi o de Yellowstone.
136

 Ansel 

Adams, maior expoente nesta categoria, dedicou sua vida a fotografar estes parques, pois 

acreditava na natureza intocada como um lugar sagrado que deveria ser preservado.
137

 O 

mais conhecido, o Yosimite National Park (na Figura 9) era por ele frequentado desde a 

década de 1920. Adams publicou alguns livros com extraordinárias fotografias de 

paisagens naturais que reconhecidamente colaboraram para tanto para discussão 

dicotômica entre as políticas de conservação e políticas de preservação quanto a relação 

Homem-Natureza.   
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              Figura 9: Fotografia de Ansel Adams - Yosimite National Park, 1968
138 

 Sylvain Maresca, sociólogo francês, realizou um trabalho fotográfico através de 

uma investigação detalhada com seis agricultoras francesas em Lot-et-Garonne, no 

começo da década de 1980. No livro L´autoportrait – six agricultrices en quête 

d´image
139

, as agricultoras tiraram fotografias registrando seu cotidiano de trabalho 

exclusivamente executado por mulheres, mesmo aqueles mais pesados fisicamente, que 

seriam um trabalho masculino (Figura 10). Elas eram ou solteiras ou seus maridos não 

participavam ativamente do trabalho agrícola. Uma das agricultoras francesas, assim 

como uma das representantes quilombolas, Dona Adelina, colocou a seguinte questão: 

“Bem, nós vamos tirar as fotos, mas não sabemos o que vamos retirar de lá”.
140

 Há duas 

diferenças marcantes entre as seis agricultoras francesas e as seis mulheres quilombolas 

pernambucanas; algumas das primeiras sentiam um distanciamento com o lugar, pois 
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vinham de outras cidades, sentiam uma vontade de mudar; enquanto nenhuma das que 

participaram da presente pesquisa querem mudar de maneira alguma. A outra diferença é 

que as agricultoras já tinham um gosto pela fotografia, por terem praticado anteriormente. 

As mulheres quilombolas não tiveram uma experiência de registro fotográfico e 

demonstraram dificuldade no manuseio do equipamento, como será melhor explicado no 

capítulo 3. 

 

  Figura 10: Mulher jogando garfo de feno.
141

 

O objetivo do sociólogo Maresca era sensibilizar a sociedade francesa, órgãos 

governamentais para as condições femininas no trabalho agrícola. Organizou diversas 

exposições em escolas agrícolas da região, algumas escolas privadas, em universidades, 

em prefeituras, na “Chambre d´agriculture”, duas vezes no “Salon de l´agriculture” e no 

Ministério da Agricultura.
142

 Houve imensa repercussão no seio da sociedade francesa, 

opinião pública, acadêmicos sobre a questão social. 

  Discutir a relação Homem-Natureza através da fotografia é o desafio do Projeto 

BIOS
143

, que vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Fotografia da FABICO/UFRGS, 

como uma atividade de pesquisa e extensão, junto à Fundação de Zoobotânica do Rio 
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Grande do Sul, e mais recentemente junto às escolas municipais nos ensinos fundamental 

e médio daquele estado. O projeto coordenado pelo professor Mario Bittencourt Monteiro 

priorizava a utilização da fotografia como vetor principal de apoio à Educação Ambiental 

junto a diversos públicos. Neste projeto, a fotografia estava sendo aplicada para abranger 

questões teórico-filosóficas e criticar as questões ambientais levadas pelos participantes 

envolvidos. Como refletiu Monteiro: “as imagens, quando coletadas processadas, 

organizadas e divulgadas, tornam-se instrumento de excelência na conscientização e 

apreensão de dados referentes a assuntos previamente objetivados.” Esta abordagem, com 

o intuito de transformação, vai de encontro ao pensamento de Paulo Freire quando  

...o subjetivo constitui com o objetivo uma unidade dialética, é possível 

a práxis autêntica. A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre 

o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da 

contradição opressor-oprimidos.
144   

A fotografia pode ser um instrumento de envolvimento para o exercício da práxis. 

Por outro lado, David Spencer afirmou que a importância da contribuição da fotografia 

para a ciência era a “seqüência qualificada de informação que não pode ser obtida de 

nenhuma outra forma”.145
 A fotografia funcionaria como um olho sintético capaz de 

converter em registros visíveis, fenômenos cuja existência, de outra forma, não teriam 

sido conhecidos. 

 

2. 3. QUESTIONAMENTOS DA IMAGEM 

Pensar criticamente sobre a ciência e seus paradigmas com uma abordagem clara 

do conhecimento, são quesitos primeiros de um estudo espistemológico. Vive-se no que 

se chama paradigma cartesiano que foi concebido na Modernidade, no século XVII, fruto 

na época da criação da “mecânica galileana”
146

, de uma revolução do conhecimento, 

promovida por diversos pensadores desta época. Atualmente, há uma necessidade de 
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utilizar a luz da epistemologia sobre este modelo por conta das inúmeras “anomalias”
147

 

observadas no sistema econômico-sócio-ambiental.  

A epistemologia possui as visões sistêmica e complexa na abordagem 

hermenêutica. Zeitgeit
148

 (espírito do tempo) dos dias de hoje leva a refletir sobre as 

questões sociais e ambientais – as anomalias - que precisam passar por numa nova 

revolução científica.  A ciência vem diante da abordagem de dominação ser vista com 

medo e admiração, pois é possuidora da verdade, sendo seu ponto de partida o estranho / 

desconhecido. Na construção daquele saber, os saberes tradicionais foram renegados ao 

longo de sua construção, tendo na hermenêutica uma das fontes de alinhamento entre 

estes saberes.  

A filosofia com os seus questionamentos e observações, com sua visão epistêmica 

e hermeneuta leva à ciência a fazer uma reflexão sobre suas práticas e até que ponto estas 

mutilam a realidade
149

. Pois, há de certo um embate muito forte entre teoria e prática, 

quando se vê muitas vezes que a realidade tem que se adequar aos modelos científicos, e 

não o contrário, onde estes modelos se adaptariam à realidade, apesar da sua 

característica fugaz. O modelo cartesiano de ciência proporcionou uma grande evolução 

no sentido do conhecimento através da hiperespecialização. Contudo, foi também uma 

involução de vez que com esta prática levou, nas suas piores manifestações, à 

fragmentação do mundo da vida. Haja visto que, com isso, deixou-se de analisar as 

interações e trocas que a realidade proporciona. 

O mundo vivia, e ainda vive, a separação dos olhares da estética (do grego, 

aestesis = sentir) e da razão. A epistemologia hermenêutica procura aproximar esses 

olhares. A Hermenêutica é reaprender a ver o mundo. O não domínio do inconsciente a 

partir de Freud, a crítica à política-econômica com Marx e a dimensão desta com Leff são 

contribuições de cada um destes para a ruptura epistêmica. 

Heidegger, um dos precursores da hermenêutica moderna, ressaltou que “todo o 

questionamento é uma procura” e ainda que “questionar é procurar cientemente o ente 
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naquilo que ele é e como ele é.”
150

 A procura ciente pode transformar-se em 

“investigação” “se o que se questiona for determinado de maneira libertadora.”
151

 Com 

Heidegger apreende-se o mundo da interpretação, no qual a autointerpretação da presença 

(do ser) no mundo como processo de “cura.”  

A hermenêutica é a sabedoria da interpretação, pode-se dizer que o instrumento 

do seu método é a lucidez para produzir uma linguagem. “El lenguaje consiste en que las 

palabras, pese a su significado concreto, no poseen um sentido unívoco, sino una gama 

semántica oscilante, y justamente esta oscilación constituye el riesgo peculiar del 

habla.”
152

 Nesta, o diálogo é a chave da vida humana, sem a linguagem não é possível 

estabelecer uma relação.  

Porém, a mesma linguagem pode ser puramente instrumental, o que não é bom, 

pois deixa de fora os saberes tradicionais, as emoções, as interpretações e a 

complexidade. Há uma necessidade de ver por outro ângulo a relação dialógica entre 

sujeito e objeto. Para tal, na visão hermeneuta o horizonte é tido como camadas, como se 

fossem várias perguntas sem cair no reducionismo. Uma profunda e real busca leva à 

superação da dicotomia sujeito e objeto, este faz parte de mim, não é uma extensão do 

ego. O trabalho com as representantes da comunidade quilombola é levar à interpretação 

da sua realidade, da paisagem enquanto objeto, expressa pela linguagem fotográfica. A 

dialógica dá-se através das imagens produzidas.  

Portanto, a imagem, sendo a fotografia enquanto instrumento de pesquisa, 

utilizado tanto pelo pesquisador quanto pelo pesquisado, estará em consonância com os 

preceitos hermeneutas, desde que atenda às interpretações do sujeito, considere suas 

tradições, sentimentos. Esta imagem deve levar e gerar questionamentos da comunidade 

com si própria e com o seu entorno. É o que se espera neste trabalho de campo com uma 

dialógica que aproxime o sujeito do objeto. 

 

 

2.3.1. INTENÇÃO DO USO  
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Questões sobre a ética da imagem e a imagem da ética precisam ser aprofundadas, 

posteriormente, pois permeiam a subjetividade contrapondo com a objetividade científica. 

Félix Guattari disse a respeito da subjetividade: 

Apesar de estarem começando a tomar consciência dos perigos mais 

evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de nossas sociedades, 

elas geralmente contentam em abordar o campo dos danos industriais e, 

ainda assim, unicamente numa perspectiva tecnocrática, ao passo que só 

a articulação ético-política – a que eu chamo de ecosofia – entre os três 

registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o da 

subjetividade humana) é que poderia esclarecer convenientemente tais 

questões.
 153

 

Ele descreveu como a subjetividade foi influenciada pelos antagonismos de 

classe, pelo poder do consumo, pela mídia, não pertencendo mais ao indivíduo. Quando o 

filósofo escreveu sobre a tendência da falência humana na questão da ética, disse:  

para onde quer que nos voltemos, reencontramos esse mesmo paradoxo 

lancinante: de um lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios 

técnico-científicos potencialmente capazes de resolver as problemáticas 

ecológicas dominantes e determinar o re-equilíbrio das atividades 

socialmente úteis para o planeta e, de outro lado, a incapacidade das 

forças sociais organizadas e das formações subjetivas constituídas de se 

apropriar desses meios para torná-los operativos
154

. 

Surge ao longo desses entraves – maniqueísmo entre cultura e natureza - a idéia 

de identidade e alteridade. A hermenêutica não as vê como contrapontos, mas como 

complementares, pois não há identidade sem alteridade; são de certa forma 

interdependentes. Nesta dinâmica existente entre sujeito (identidade) e objeto 

(alteridade), o mais importante é a dimensão do observador, que está diretamente 

relacionada com sua visão de mundo - a sua cosmologia, tendo este que se posicionar 

perante o paradigma atual, porque sempre no foco da observação há os elementos 

periféricos, e é o contexto que alimenta olhar. Sob a ótica ambiental, os problemas 

ecológicos estão condicionados à nossa visão de mundo, por isso, temos que 

compreender a realidade, sabendo-se que as interpretações desenvolvem papel crucial na 

análise hermenêutica, herdadas da fenomenologia.  

Com esse olhar, o mundo fica dotado de possibilidades, e não de um 

unidirecionamento da realidade, como à aristotélica que vê o fora como sólido e tudo 
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como um átomo, não considerando a visão do observador. O que vem contrapor a esse 

pensamento é a fenomenologia
155

 que coloca o mundo de fora como sendo constituído 

pelo de dentro (visão do observador, subjetividade), diante da realidade, é a consciência 

de algo ou de alguém.  

O elemento fragmentado/isolado faz sentido dentro de um sistema, como o 

cartesiano, só que esse mesmo elemento é passível de alterações de acordo com as 

emoções que carrega o observador deste elemento. A concepção da emoção como um dos 

pilares do saber humano foi desconsiderada pela ciência moderna ao longo de séculos, 

superando e deixando de lado as tradições. Porém, não se pode negar que o mundo é 

significação, sem o pensamento nada existe, considerando que a consciência e o mundo 

são interdependentes e um produz o outro. Não se deve cair na dicotomia da ciência 

positivista, que separa teoria e realidade, razão e emoção etc.  

A fenomenologia trabalha com o sentido da consciência e este está inter-

relacionado com o turbilhão de significações, movimento de um fluxo incessante de 

ideias, em que o sujeito e o objeto são vistos com interdependência nas dinâmicas 

internas e externas perante o contexto interpretativo. É importante nesse contexto a noção 

de fainomenon que é aquilo que aparece e desaparece. Na interface com a hermenêutica, 

a fenomenologia integra o mundo da vida através do visível-invisível, resignificando o 

conceito de planeta-físico, metafísico, ao considerar as abordagens emocionais e 

intuitivas alinhadas sob a ótica da arte
156

. Um outro aspecto a ser mencionado sobre o 

olhar fenomenológico-hermenêutico é o da alteridade (ver o outro), dentro da religião, 

cultura, interpretação e vivência do mundo da vida.  

Roland Barthes toma os conceitos da  fenomenologia para pensar a fotografia com 

uma força: o afeto; “mas seria possível reter uma intencionalidade afetiva, um intento do 

objeto que fosse imediatamente penetrado de desejo, de repulsa, de nostalgia, de 

euforia?”
157

Ele se considera como spectator e só se interessava pela fotografia “por 
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sentimento, eu (ele) queria aprofundá-la, não como uma questão (um tema), mas como 

uma ferida: vejo, sinto, portanto noto, olho e penso.”
158

  

Diante disto, novas perguntas surgem com a pesquisa de campo para a 

comunidade quilombola Onze Negras: O que você espera que aconteça como resultado 

deste trabalho? Qual a intenção de usar o resultado deste registro fotográfico, cheio de 

significações e significados, senão uma participação coletiva social em prol de políticas 

sociais e ambientais mais justas? Além disso, utilizá-lo como material de trabalho na 

escola municipal local e em outras do município, valorizando as tradições quilombolas, 

as sabedorias daqueles que comungam com a natureza? Perguntas para pensar os 

paradigmas vigentes, pensar a subjetividade perante os tais.       

2.3.2. TEMPORALIDADE 

A convenção do tempo – parâmetro criado por seres humanos, estabelecido para 

entender a relação do tempo cronológico através de sua delimitação matemática, pode ser 

utilizada como exemplo de apropriação das coisas. Deve-se ter em mente que a abertura 

de horizontes e reconhecimento das visões vigentes servem para tomar consciência destas 

limitações – e que impõem um posicionamento frente ao mundo. Um exemplo de 

abordagem hermenêutica encontra-se nas bionarrativas regionais, na qual a comunidade 

se expressa através de relatos de como era ou como é o seu lugar, cidade, etc, a partir de 

perguntas que dão esta abertura (conforme foi descrito no capítulo 1, sub-item 1.4.1). 

“Pero responder a una pregunta significa percibir el sentido da la pregunta y com és el 

transfondo motivacional.”
159

 Identificando as dinâmicas tempo-espaciais e origens dos 

problemas existentes para o resgate da cultura local, formando assim, um diálogo para a 

sustentabilidade com sua dialética entre o todo e a singularidade. Flusser traz essa 

concepção ao discutir as dimensões da fotografia, tendo a dimensão temporal incorporada 

no instante fotográfica.   

Para a fenomenologia o papel da temporalidade tem sua importância, pois o 

“tempo penetra todas as coisas”
160

, no estabelecimento da identidade pessoal. Existem 

três níveis de estrutura temporal: 1º nível – “tempo do mundo”- a visão racional do 
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mundo enquanto tempo objetivo (dos relógios, do calendário) é público e verificável. 

Este é medido numa espacialidade do mundo, no espaço comum em que vivemos; 2º 

nível – “tempo interno” – a visão é subjetiva, ao entrar em contato com o mundo das 

coisas, ordena as intenções e sentimentos nas experiências internas. Tal temporalidade é 

medida numa espacialidade corporal, pode-se lembrar através das memórias; 3º nível – 

“consciência do tempo interno” - neste estágio o observador está consciente dos outros 

dois tempos. A espacialidade é fluída, o sentido de fluxo contínuo das experiências 

internas.
161

     

Dentro da hermenêutica o histórico muda, ganha o caráter da historicidade, que 

nada mais é do que a história acontecendo e seus personagens fazendo parte dela, não 

sendo separada do sujeito, como anteriormente existia, a separabilidade entre sujeito e 

objeto. O essencial para a hermenêutica é entender seu pensamento dentro de um 

processo subjetivo, e o que ocorre com o sujeito durante e após o processo de 

conhecimento. O que ocorreu com as participantes da pesquisa durante as entrevistas e os 

registros fotográficos? Mudaram suas compreensões sobre os elementos fotografados ou 

sobre o que pode ser feito sobre as questões sociais e ambientais?  

Conforme a historicidade dele, ou seja, sua mudança enquanto pessoa, ou 

descoberta de novos pontos de vista, faz uma nova leitura mudando a sua compreensão 

sobre o mesmo acontecimento. O mesmo acontece ao ler uma fotografia, dependerá da 

historicidade do spectator
162

. As participantes da pesquisa compreenderam o quão 

importantes são o rio, o açude, o olho d´água para suas identidades coletivas, tiveram a 

“consciência do tempo interno”.  
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Figura 11: Engenho no Cabo de Santo Agostinho, 1858.
163 

 

 

Figura 12: Linha férrea São Francisco no Engenho do Barbalho, 1858.
164 

Nesta historicidade do spectator, as Figuras 11 e 12 foram importantes para 

definir o local de estudo e lá estava também um dos temas deste trabalho: a paisagem. As 

fotografias são de August Stahl, fotógrafo cuja origem é indefinida, não se sabe se inglês 

ou alemão, chegou ao Recife, capital da província de Pernambuco, em 1853, 

permanecendo até 1861. Segundo Bia Corrêa Lago, ele foi um dos melhores fotógrafos 

paisagistas no Brasil durante o século XIX. Stahl registrou diversos aspectos das 

províncias de Pernambuco e do Rio de Janeiro, denotando acentuado interesse pela 

natureza tropical. Mostra as oficinas do Engenho do Barbalho, no Cabo de Santo 
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Agostinho; na primeira figura pode-se observar a linha férrea passando pelo meio, 

próximo a casa, e o extenso canavial ao fundo; enquanto na outra figura uma densa mata 

por trás da casa. Stahl documentou ainda a construção da segunda estrada de ferro 

brasileira, “Recife and São Francisco Railway”, ligando o Recife à cidade do Cabo de 

Santo Agostinho, 1858.  

A temporalidade esteve presente no trabalho de Milton Guran, em seu livro Os 

Agudás, com o povo que é descendente de ex-escravos do Brasil retornados à Benin, 

Togo, Nigéria, no século XIX, e de comerciantes baianos que lá se estabeleceram, entre 

os séculos XVIII e XIX. Este livro é mais do que uma continuidade ao trabalho de 

pesquisa de Pierre Verger, que resultou em seu livro Fluxo e refluxo do tráfico de 

escravos entre o golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos, no qual havia pesquisado 

sobre esses “brasileiros” que carregam até os dias de hoje a cultura passada por seus 

familiares, e que se distingue da cultura local. A continuidade está presente nos 

personagens/atores sociais do grupo, em que num primeiro momento de registro eram 

crianças e cinquenta anos depois estavam na categoria dos mais velhos. Guran ressaltou 

que “ser agudá atualmente no Benin é compartilhar uma memória comum relativa a um 

conjunto de realizações e a uma maneira de ser à “brasileira” ”.
165

  O que faz ir além da 

imagem no espelho do tempo, é o olhar diferenciado sobre si próprios, ao montar as 

memórias como peças de um desdobramento, nas quais as imagens enriquecem as 

reflexões. Parafraseando Ettiene Samain ao lembrar que Beatson perguntara ao seu 

espelho: “será que algum dia você poderá ver como eu te vejo, ver como um ser 

humano?”
166

 

A memória constrói a temporalidade e vice versa, como se fosse no movimento 

nietzscheniano do eterno retorno. O olhar da comunidade quilombola Onze Negras sobre 

si mesma, o seu passado, a sua cultura, que também está em interação com o mundo 

provoca mudanças, leva ao studium desta. Conforme desenvolveu Barthes, ao querer 

denominar algo que estivesse além de um simples estudo, buscou significado na palavra 

grega studium, que é  
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a aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de 

investimento geral, arodoroso, é verdade, mas sem acuidade particular. 

É pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba 

como testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros 

históricos: pois é culturalmente (essa conotação  está presente no 

studium) que participo da figuras, caras, dos gestos, dos cenários, das 

ações.
167

 

Neste sentido, pretende-se desenvolver no próximo capítulo o studium fotográfico 

executado pelas representantes da comunidade quilombola Onze Negras, no entorno do 

Complexo Industrial Portuário de Suape, dentro da pesquisa científica desenvolvida nesta 

dissertação.    
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CAPÍTULO 3 – STUDIUM FOTOGRÁFICO DA COMUNIDADE DO ENTORNO 

DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE 

 

 

3.1. ÚNICA COMUNIDADE QUILOMBOLA NA REGIÃO METROPOLITANA DO 

RECIFE   

 

Em junho 2009, aconteceu o seminário Controle Social das Políticas Públicas
168

 

na semana do meio ambiente no Cabo de Santo Agostinho. A participação social dentro 

das políticas públicas são utilizadas para legitimar as ações do Estado, no caso, do Estado 

de Pernambuco. André Barros, presidente da ONG Rede de Defesa Ambiental, realçou o 

controle social como instrumento de participação que precisa enfrentar três desafios: a 

cultura burocrática – avessa à participação cidadã, o surgimento de inúmeros espaços de 

participação, e a dificuldade dos movimentos sociais de se articularem para efetivarem 

esta participação.  

Representantes dos movimentos sociais dos dois municípios chaves do CIPS, 

Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, estavam presentes. Seminários, simpósios, palestras 

com o tema socioambiental permitem reunir diversos grupos para troca de experiências e 

fortalecimento de suas demandas. Dentre os participantes do seminário, destacaram-se 

dois líderes, o “seu” Adécio, representante dos Pequenos Produtores Rurais do Engenho 

de Crauaçú, e a Dona Fátima, da Comunidade Quilombola Onze Negras, tanto pelos 

problemas levantados por eles quanto pela forma articulada como inseriram as 

discussões.  

Nesta reunião, colocaram suas preocupações com as futuras mudanças que 

acontecerão para a instalação do complexo. Uma delas é a construção das barragens do 

Bita, de Utinga e do Maranhão que inundarão terras para abastecer de água o complexo. 
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Até hoje, as negociações para indenizar as famílias dos assentamentos destas terras não 

chegaram a um acordo
169

. O  CIPS não apresenta um discurso claro perante os líderes 

destes movimentos. Ora não chegam a um consenso sobre o valor de indenização a ser 

pago, ora dizem não ter recursos para pagá-los
170

. Este último argumento gera 

desconfiança em relação a administração fundiária do CIPS a julgar pelos bilhões que 

representa o empreendimento. Em relação ao valor oferecido para suas terras, há 

divergências quanto aos critérios de quantificação do valor do patrimônio, tanto dos 

imóveis quanto das plantações que possuem em suas terras. As associações chegaram a 

contratar um empresa de auditoria para realizar a conta polêmica; esta apresentou um 

valor intermediário entre os dois agentes do conflito: das Associações de Produtores e da 

Diretoria de Gestão Fundiária de Suape. 

Na ocasião do seminário, o problema ambiental a ser resolvido com extrema 

urgência vivido pela comunidade quilombola era a finalização da retirada do lixão do 

município do Cabo de Santo Agostinho que ficava ao lado de suas terras. Temiam que o 

lixo de Suape migrasse para ali. A Secretária do Meio Ambiente comprometeu-se em 

atender ao pedido prontamente, fato que realmente foi realizado no decorrer dos meses 

Junho, Julho e Agosto.  

A força, atitude e articulação da líder comunitária, mulher e quilombola 

(características historicamente sujeitas à exclusão), chamou a atenção de todos os 

participantes do seminário e motivou a pesquisadora a estudar o conflito socioambiental 

vivido pelo grupo representado por ela. 

A Comunidade Quilombola Onze Negras é considerada como o único reduto de 

quilombo da Região Metropolitana do Recife
171

. Desde o início de formação do 

povoamento desta região, as terras eram destinadas pelos detentores de capital à 

monocultura canavieira, “a conquista e ocupação do Nordeste foram determinadas pela 
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necessidade do aumento da produção de açúcar”
172

. Durante séculos a estrutura de 

produção de açúcar era prioridade dos proprietários das terras deste município, fato que o 

coloca intimamente ligado à cultura de cana de açúcar da Mata Sul Pernambucana. 

MAPA 03 – Usina Bom Jesus   

 

Fonte: CPRH. Orientado para o Norte. 

A Usina Bom Jesus é uma das empresas atuantes do mercado sucroalcooleiro na 

região, na qual alguns moradores da comunidade quilombola trabalhavam. No decorrer 

do século XX, além da manutenção da produção açucareira, a região vem sofrendo 

algumas alterações nas atividades econômicas, através do desenvolvimento/investimento 

do turismo litorâneo e da implantação/ampliação do Distrito Industrial, agregando 

diversas indústrias do setor de bebidas, mineração, cerâmica, produtos químicos dentre 

outros. A proximidade de Recife, dos portos e aeroporto favoreceu ao dinamismo da 

indústria, imprimindo no município características poliindustriais.  

Em Rio Formoso, na Mata Sul Pernambucana, encontra-se o Quilombo de 

Siqueira, o outro mais próximo do Onze Negras. São os únicos nessa região. A 

comunidade Quilombola Onze Negras teve como início a chegada de seus antepassados 

africanos e africanas em terras do Engenho Trapiche, para trabalhar na Usina Santo 
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Inácio
173

. A Fundação Cultural Palmares
174

, vinculada ao Ministério da Cultura, 

atualmente reconhece a existência de 103 comunidades quilombolas no Estado de 

Pernambuco; a comunidade Onze Negras foi certificada em novembro de 2007.  

A origem da palavra “quilombo” vem da língua kimbundo, do povo banto de 

Angola
175

. Quilombo significa pouso, acampamento. Para estes pousos iam todos os 

africanos e afro-descentes que se revoltavam contra o sistema escravocrata colonial, 

regime que subjugava, sujeitava, tratava homens e mulheres africanos como mercadorias. 

Os quilombos eram espaços onde os africanos e afro-descentes encontravam a liberdade e 

igualdade, estabelecendo uma relação social e de trabalho. A luta atual é pelo 

reconhecimento de sua identidade étnico racial e delimitação de seus territórios, a partir 

de titulação das terras que ocupam há várias gerações. Trata-se de um direito garantido 

pela Constituição de 1988, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que estipula: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes títulos respectivos.”
176

 

Em 1940, um grupo de homens e mulheres com ascendência africana, unidos por 

laços de parentesco, descendentes de ex-escravos migraram para a zona rural do Cabo de 

Santo Agostinho para trabalhar no plantio da cana de açúcar da Usina Santo Inácio. Os 

baixos salários; trabalho árduo de sol a sol; exploração do trabalho infantil; 

aproveitamento de mão de obra sazonal (trabalhadores rurais que vinham de outros 

engenhos no período de moagem da cana); obrigatoriedade de compra de produtos 

industrializados, superfaturados no barracão da usina, eram as condições de existência 

imposta para estas pessoas viverem com suas famílias. Eles formaram uma pequena 

comunidade composta por afro-descendentes em terra sob domínio do Engenho Trapiche. 

Esta terra era de propriedade da Companhia de Revenda e Colonização pertencente ao 
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Estado de Pernambuco, entretanto a Usina Santo Inácio utilizava-a de forma indevida 

sem pagar nada ao Estado pelo uso e ocupação do solo.        

   Deste grupo de quilombolas originaram-se três grandes famílias: a dos pais de 

Dona Conceição, Dona Adelina e Dona Maria José (Sr. Manoel José da Silva e da Sra. 

Antônia Maria da Silva), a dos pais de Dona Fátima e sogros de Dona Vera (Sr. Paulino 

Luiz da Silva e da Sra. Antonieta Maria da Silva), e dos tios de Dona Fátima (Sr. Manoel 

Marques da Silva e Sra. Severina Marques da Silva). Dona Fátima contou que na época 

de seus pais, década de 1950, a casa era de taipa e não havia energia elétrica, água 

encanada. Não recebiam o pagamento pelo trabalho que realizavam, pois ficava tudo no 

barracão, e que para se deslocarem e transportarem alimentos utilizavam os animais: 

cavalo, boi, burro. Viviam de caçar paca, cutia, tatu, preá; de pescar jacaré, peixe de água 

doce; e do roçado de milho, feijão, mandioca, inhame. Para fazer a farinha precisavam da 

casa de farinha do Engenho Trapiche. Comiam muita carne de baleia comprada ao 

barracão, que a mãe preparava com farinha. Sua mãe, Dona Antonieta Maria, lavava 

roupa para a Usina Bom Jesus para poder criar os quinze filhos e mais dez adotivos.  

Após um decênio, vivendo naquela terra precisaram sair por conta da abertura de 

rodovias federais que ligariam o município à capital, em virtude do desenvolvimento 

econômico do Cabo de Santo Agostinho houve necessidade de escoar a produção 

industrial, não mais somente açúcar e álcool. A desapropriação das terras da Companhia 

de Revenda e Colonização gerou uma indenização paga pelo Governo do Estado para 

aquelas famílias, em 1968.
177

 Os patriarcas das três famílias decidiram comprar, para 

cada uma, um lote de terra nas áreas mais distantes onde foi construída a rodovia, da tal 

Companhia de Revenda e Colonização (empresa de economia mista). Com o valor da 

indenização, eles também negociaram com o apontador da usina a construção de uma 

casa para cada família, sendo ainda de taipa. Ter a posse da terra registrada em cartório 

faz essa comunidade quilombola se diferenciar de muitas outras que lutam por esse 

direito. Os três lotes somados possuem aproximadamente duzentos e quarenta hectares.  

Dona Fátima abre um largo sorriso para contar a história dos nomes que a 

comunidade já teve até chegar ao atual. Primeiro chamavam de Burrama, em alusão a um 

burro que tombou com o excesso de carga de cana de açúcar. Depois, quando foram 
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asfaltar a estrada que passava por ali, denominaram de Pista Preta, que hoje é o nome da 

kombi que faz o percurso centro do Cabo de Santo Agostinho até a comunidade. Somente 

em 1999, ao fundar a associação dos moradores e pequenos produtores rurais, decidiram 

homenagear o time de futebol chamado Onze Negros
178

, registrando-a como Associação 

dos Moradores, Pequenos Produtores Rurais e Quilombola Onze Negras 

(AMPRUQUION). Desde então, a comunidade ficou conhecida como Onze Negras.  

A participação das mulheres desta comunidade na luta por melhores condições de 

vida para suas famílias vem desde a década de 1980, ao formarem o denominado Grupo 

de Mães. Elas se organizaram para exigir o cumprimento de direitos, procuraram projetos 

de inclusão social, geração de emprego e renda; sabiam e sentiam “na pele” a necessidade 

da igualdade social, racial e de gênero. A primeira conquista foi conseguir a abertura da 

estrada que dá acesso à rodovia federal, e, mais tarde a ampliação desta estrada. Neste 

momento já havia energia elétrica na comunidade, mas de maneira precária, com 

frequentes quedas, porque existia somente um transformador para atender a todos; o 

número de casas já havia aumentado com o crescimento das famílias.  Conseguiram junto 

à Companhia de Eletricidade de Pernambuco (CELPE) a instalação de três 

transformadores com relógios de luz para cada residência.  

Outra grande conquista foi o reconhecimento da escola local perante o Ministério 

da Educação – MEC, e melhoria de seu acesso. Assim, puderam garantir a merenda 

escolar - a disponibilização de uma professora pelo município- a construção da escadaria. 

Até então, o índice de evasão escolar era muito grande. Atualmente, a escola atende à 

Educação Infantil, ao Ensino Fundamental I e à Educação de Jovens e Adultos, com 

duzentas crianças e jovens. Este grupo reivindicou também a instalação de água 

encanada, creche, posto telefônico.  

No final dos anos 1990, outro movimento feminino tomou corpo ao formar o 

Grupo Onze Negras, simultaneamente com a Associação. As mulheres, que já possuíam 

uma história de luta, fortaleceram-se politicamente. Após uma oficina sobre quilombolas 

em Salgueiro, onde existe a comunidade Conceição das Crioulas, tomaram consciência de 

sua identidade, percebendo a importância em preservar suas tradições, memórias e 
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histórias. A participação em diversos encontros étnicos, de gênero, ampliaram os 

horizontes inserindo demandas e exigência de implementação de políticas públicas 

relacionadas à questão quilombola. No governo do ex-presidente Luis Inácio Lula da 

Silva houve implantação do Programa Brasil Quilombola
179

, em 2004, que promoveu a 

regularização fundiária (já garantido na Constituição), certificação, Luz para Todos e 

Bolsa Família (outros programas do Governo Federal vinculados a este), 

desenvolvimento local e agrário. 

O Programa Brasil Quilombola (PBQ), sinaliza a importância de se formarem 

comitês estaduais envolvendo o Governo do Estado, as prefeituras dos municípios onde 

existem comunidades quilombolas e as representações dos órgãos federais nos estados. 

No município do Cabo de Santo Agostinho ainda não se tem um comitê formado. As 

políticas públicas devem ser executadas pelas prefeituras, conforme informa o PBQ, mas 

o gestor municipal deve ser comprometido com os propósitos do programa para que se 

alcance os resultados demandados pelas comunidades. Dona Fátima alega ter dificuldades 

em obter resultados, embora estejam bem organizados juridicamente, “há sempre uma 

burocracia enorme na frente de tudo”, segundo ela, “mas não desisto não”.   

Em 2010, depois de muito esforço por parte da AMPRUQUION
180

, a prefeitura 

reformou a escola que estava com o telhado quebrado, prejudicando as aulas. A 

preocupação atual é fazer com que as crianças sejam matriculadas ali, pois os pais acham 

que o ensino dado está aquém do necessário. Dona Conceição fica reflexiva ao comentar 

o fato diz que “mãe acha que não tem professora competente. Será que a gente está se 

fazendo de besta. A gente mesmo?”
181

 A creche atende bem às crianças menores, e houve 

melhorias na sua infraestrutura; as funcionárias são moradoras da própria comunidade. O 

reconhecimento da identidade quilombola começa em casa com a família, tendo 

continuidade com trabalhos desnvolvidos na creche e na escola. Neste mesmo ano, 
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finalizaram a construção de um centro cultural, que era vontade da comunidade, para 

proporcionar a manutenção da identidade étnica.   

Segundo uma estimativa em 2008, da própria associação de moradores, existiam 

quatrocentas e oitenta e seis famílias residindo na comunidade; sendo trinta e dois o 

número de idosos, duzentos e cinquenta adultos, duzentos e cinquenta adolescentes, 

duzentos pré-adolescentes, sessenta e cinco crianças. Todos os moradores ou nasceram na 

comunidade
182

 ou possuem algum vínculo com os moradores antigos, comumente por 

intermédio de casamento. Não há possibilidade de uma família “de fora” comprar uma 

casa pertencente a algum morador. Atualmente, vê-se a construção de novas casas feitas 

pelos próprios moradores. Muitas vezes uns ajudam aos outros em troca de serviços.  

A religião divide-se principalmente entre católicos e evangélicos. Dentro da 

comunidade existe uma igreja evangélica da Assembleia de Deus, instalada numa casa. 

As mais velhas das Onze Negras - Dona Conceição, Dona Vera Lúcia, Dona Adelina e 

Dona Maria José - gostariam de ter uma igreja católica dentro da comunidade, pois 

quando vão à missa precisam se deslocar para o centro do Cabo. Os praticantes do 

candomblé são poucos e, para tal, deslocam-se para o Terreiro do Pai Adão, em 

Peixinhos, Olinda. Em 2007 faleceu “seu” Faustino, que jogava búzios, mas residia em 

outra comunidade próxima à das Onze Negras, na mesma estrada de acesso. Todos os 

moradores, ao morrerem, são enterrados no cemitério do Cabo de Santo Agostinho. 

Religiões à parte, é comum o uso de plantas/ervas medicinais, as receitas 

curativas são passadas de geração em geração. Utilizam a folha da colônia para 

congestionamento nasal, folha de abacate para problemas renais, hortelã e folha de 

língua de sapo para pressão arterial alta, acônico para febre (usam também fazer chá de 

semente torrada e moída de melancia), penicilina para inflamação, sabugo para tosse, 

olho de goiaba branca com folhas de pitanga para diarréia, capim santo com limão 

também para pressão arterial alta, mangará de banana (a flor) para tosse e alergia.  

Como reivindicações prioritárias para a melhoria de vida da comunidade, as 

representantes apontam a necessidade de: saneamento básico, posto de saúde, área de 
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lazer e recreação, centro de referência e assistência social, ampliação do número de 

cursos profissionalizantes para jovens e adultos.   

 

3.2. COEXISTÊNCIA ENTRE O SISTEMA ECONÔMICO TRADICIONAL –

AÇUCAREIRO - E O POTENCIAL INDUSTRIAL  

Sidney Mintz
183

 fez uma minuciosa pesquisa sobre o primeiro produto a ter um 

alcance global, movimentando capital estrangeiro, capital humano, tecnologia, 

produtividade, investimentos em transporte - o açúcar. Quando este fora trazido para o 

Brasil pelos portugueses, a cana-de-açúcar já era plantada nas ilhas do Atlântico, Madeira 

e Açores, utilizando mão-de-obra escrava. O melaço era refinado em Antuérpia, Holanda, 

transformando-o na substância branca de elevado apreço e preço para as elites europeias. 

Este autor escreveu o livro Sweet and power sugar sobre a “epopeia” açucareira, 

levantando referenciais históricos, culturais, econômicos da produção ao consumo do 

açúcar; em como o consumo de uma mercadoria de luxo passou a ser uma mercadoria de 

consumo de massa.  

Quando os portugueses aportaram nos trópicos, no século XVI, visavam o potencial 

exploratório do lugar e o aumento da produção do produto mais bem cotado e desejado na 

Europa. A cultura açucareira exigia um investimento muito alto e não havia recursos do 

estado português para esse fim. Para trazer a tecnologia e mão-de-obra, recorreram a 

investidores e banqueiros holandeses, que detinham grandes acúmulos de capital devido 

ao controle da comercialização de diversos produtos, entre eles o açúcar.
184

 “O Estado de 

Pernambuco iniciou sua história como uma empresa. Uma empresa de capital aberto.”, 

ressalta o historiador e professor Carlos André Cavalcanti
185

. Segundo o autor, na 

categoria de mercado de capitais existe uma liberdade dos bens pessoais do investidor 

para participar do negócio. O investidor só arrisca o que investiu e por isso foi possível 

investir para transformar uma região totalmente nova, onde inexistia qualquer tipo de 
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negócio, em uma grande empresa. A capitania pernambucana foi a sede incubadora da 

produção industrial do açúcar.  

 Mintz, por ser  um questionador da realidade, foi o criador do conceito  plantation  

largamente usado na Economia e História, sinalizando sua vertente interdisciplinar. 

Elaborou o estudo sobre as plantações açucareiras – diferenciando-as das fazendas - na 

região das Antilhas, no Caribe, com o qual podemos traçar paralelos com as 

implementadas no Brasil, mais especificamente em Pernambuco. A produção das 

plantações era planejada para a larga escala, voltada à  exportação, o que exigia um 

grande financiamento externo. Na composição desta grande empresa - as plantações – 

havia funções de controle financeiro e de gerenciamento, geralmente diferenciadas.  

Os financistas estabelecem os objetivos da produção, enquanto que os 

gerentes estão envolvidos com a implementação destas metas (...) os 

financistas residem no país que exporta capital para a empresa, 

enquanto os gerenciadores exercem sua função delegada no país onde a 

plantação se estabeleceu.
186

  

     Esta ampla empresa precisava garantir o uso intensivo de mão-de-obra 

consolidando o sistema de importação escravocrata. Dá-se, assim, a desterritorialização 

cultural de duas comunidades pré-industriais, a africana e a indígena, na formação da 

sociedade brasileira. Uma atravessou o mar trazendo as culturas de diversos povos 

africanos, a outra adentrou para o interior levando sua cultura e fugindo de uma 

proeminente escravidão. 

 Dificuldades econômicas enfrentadas em fins do século XIX e começo do século 

XX favoreceram o surgimento das usinas açucareiras, “que produziam açúcar demerara e 

cristal, e destilarias de álcool hidratado.”
 187

 Estas incorporaram engenhos ou  passaram a 

comprar sua produção, mais uma vez com injeções de capital estrangeiro e/ou incentivos 

do Estado. Na segunda metade do século XX, ocorreu “a implantação de grandes usinas 

com produção superior a um milhão de sacas e destilarias de álcool hidratado e 

anidro.”
188

 Atenta-se para a formação socioeconômica pernambucana com origem numa 

estrutura industrial, valorizando pouco quem trabalhava para si,  desmatando para a 
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monocultura da cana de açúcar, buscando ampliar o comércio externo e maximizando 

lucro. Manuel Correia de Andrade atentou para a acentuação do sistema monocultor e 

“proletarizando mais ainda o trabalhador rural, com a extinção dos pequenos produtores – 

lavradorese, depois, os fornecedores de cana – e promovendo a integração vertical da 

indústria.”
189

 

 Após quatro séculos, observamos que não mudou muito o gerenciamento dos 

engenhos de açúcar: a mão-de-obra não é mais escrava, mas proletarizada, com casos 

frequentes de autuações do Ministério do Trabalho e Emprego  pelas precárias condições 

de trabalho dos cortadores de cana, consideradas análoga à escravidão
190

; aumentou-se a 

mecanização da produção devido a constante modernização e industrialização do mundo; 

continua-se na monocultura voltada para a exportação, sob a “nova capa” do etanol e a 

questionável sustentabilidade do biodiesel.  

Na década de 1970, o governo militar brasileiro precisando enfrentar a grande 

crise mundial do petróleo, expandir e incentivar a indústria, promoveu uma série de 

políticas econômicas, dentre elas o “Pro-álcool”- Programa Nacional do Álcool, através 

do decreto nº 76.593. Isto levou ao fortalecimento conjectural do setor açucareiro. Foi um 

período de inflexão da história do pós-guerra,  “na América Latina iniciava-se uma 

renovada iniciativa de recuperação do atraso na industrialização, desta vez financiada em 

grande estilo por créditos privados do exterior”
191

, como criticou Elmar Altvalter. 

Qualquer semelhança histórica anterior não é coincidência, e a lógica de mercado 

dominante do modelo econômico vigente persiste. Como salientou o autor citado, é feito 

“um desenvolvimento das economias nacionais orientado à exportação e aberto ao 

mercado financeiro mundial.” A dependência ao capital estrangeiro fez crescer 

estupidamente as dívidas externas dos países do Terceiro Mundo, já que os preços dos 
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produtos industrializados aumentavam enquanto os dos produtos agrícolas desciam. Era 

preciso fomentar a oferta de produtos industrializados e seu escoamento via naval para o 

mundo.  

 O governo brasileiro adotou mais medidas proativas nesta direção, ao planejar 

desenvolver o porto de Suape, já existente num pólo portuário do Nordeste, aproveitando 

os potenciais estratégico e paisagem física de Pernambuco. A zona litorânea da Mata Sul 

de Pernambuco, em Ipojuca, abriga o porto, que existe desde 1550, e é atualmente 

considerado um porto regular do país, na avaliação do Sistema de Desempenho Portuário 

(SDP) conforme a Agência Nacional de Transportes Aquiviários (ANTAQ).
192

 A 

ANTAQ possui o SDP para avaliar, de acordo com uma série de parâmetros e 

indicadores, e classificar os portos nacionais segundo os conceitos de regular, bom e 

excelente. A autora Nayara Valois, em seu trabalho de dissertação, propôs que a ANTAQ 

deveria incluir indicadores ambientais no SDP, que é uma ideia pertinente e uma boa 

contribuição para a sociedade. Porém, há de se avaliar mais de perto como estes 

indicadores ambientais serão calculados. Curiosamente, ao considerar somente a 

categoria ambiental, a avaliação do porto de Suape sobe para excelente.
193

Entretanto, ter 

o conceito excelente não quer dizer que o indicador reflita exatamente o que ocorre 

ambientalmente, a autora explicita, “um resultado positivo para um indicador n‹o 

significa que o porto est‡ completamente adequado ambientalmenteÓ
194

. 

 A consolidação da estrutura portuária nesta região funcionou como um imã 

magnético para o setor industrial, não somente naval, como também atraiu os setores: 

petroquímico, químico, automotivo, minerador, logística, dentre outros. Na área de 

logística a empresa alemã Hamburg Sud anunciou a criação de uma linha internacional de 

transporte marítimo por onde navios de contêineres farão a rota Ásia-Pernambuco, sem 
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escalas, com o trajeto Xangai-Hong Kong-Singapura desembarcando no Porto de Suape. 

O estaleiro Atlântico Sul já está em funcionamento para a construção de grandes navios e 

absorve profissionais que estão sendo qualificados no Senai, como: soldadores, 

caldeireiros, encanadores para atender a demanda. Somados os valores de investimento 

deste setor está por volta de R$ 3 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhões do Atlântico Sul.
195

 

Outros três estaleiros vão integrar o cluster naval, o Promar, o Construcap S/A e o 

Galíctio
196

, que aguardam licenciamento para vias de construção em uma área, de mais de 

oitenta hectares de manguezal, na ilha de Tatuoca, que será suprimida; fato polêmico que 

será abordado no próximo sub-item.  

 

3.3. COMPLEXIDADE DE UM COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO  

Quando projetaram o Porto de Suape não vislumbraram a magnitude que tal 

empreitada poderia abarcar, pois estão em elaboração do segundo Plano Diretor da região 

e necessita-se de um novo Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), o último foi realizado em 2000. O projeto inicial visava a 

substituição ao Porto de Recife para operar os produtos industrializados do setor 

sucroalcooleiro. Em 1978, instituiu-se a Lei Estadual nº 7.763 criando a empresa SUAPE 

– Complexo Industrial Portuário – com a finalidade de administrar as obras. O Porto 

começou sua atividade em 1986 quando terminaram o primeiro berço do cais, 

aproveitando as características físicas naturais com a presença de arrecifes. Desde 1992, o 

Governo do Estado de Pernambuco é o responsável pela administração do porto, acordo 

firmado por um convênio com o Governo Federal.   

Como foi mencionado no sub-item anterior, esta estrutura portuária favoreceu a 

atração de novos segmentos industriais para a região, que já se consolidava em distrito 
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industrial desde a década de 1960. Os distintos segmentos fazem parte de uma cadeia 

produtiva econômica, cuja a endentação se intensificou com a construção da Refinaria 

Abreu e Lima, no CIPS. Vários setores instituídos com centenas de empresas se 

estabelecendo faz do CIPS uma complexidade de sistemas: administrativo, jurídico, 

econômico, político, social e ambiental. Edgar Morin ressaltou que “devemos considerar 

o sistema não só como unidade global..., mas como unitas multiplex; também aqui estão 

necessariamente associados termos antagônicos.”
197

 O conceito de sistema exprime em si 

o complexo das relações entre o todo e as partes.    

Edgar Morin colocou a dificuldade que é conceituar a noção de complexidade
198

, 

esta não tem metodologia a ser aplicada, mas o método:   

...da complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-

los por concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, ..., para 

tentarmos compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na 

singularidade com a localidade, com a temporalidade, para nunca 

esquecermos das totalidades integradoras.
199

 

 

A complexidade é a junção de conceitos e sistemas que lutam entre si. Por isso o 

princípio da dialógica é necessário para compreender o meio ambiente e a interação da 

sociedade sobre ele. Porque na dialógica há espaço para o diálogo entre o homem e o 

universo, entre idéias antagônicas, entre sistemas abertos e fechados, entre as relações 

biológicas e político-econômico-culturais. A problemática do conhecimento científico se 

encontra dentro do paradigma de redução e simplificação. Como explicitou Morin, “todos 

sabem que um dos maiores problemas da civilização ocidental está no fato de a sociedade 

evoluir e se transformar exatamente no circuito  

Ciência          tecnologia            indústria”
200

  

 

, descartando as relações de entropia biosocial. 
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Vê-se a manutenção deste circuito no CIPS, com uma enorme complexidade 

intrassistêmicos e transsistêmicos. O panorâma conjectural aponta para alguns conflitos 

socioambientais resultante deste magnânimo empreendimento. Novamente, há o descarte 

do entropismo biosocial.  

A diretoria de Suape, em maio de 2009 e em julho de 2010, reuniu-se com a 

sociedade organizada (empresários, entidades ambientais, órgãos federais e estaduais e 

autoridades portuárias) para discutir o novo Plano Diretor do Complexo. O objetivo deste 

plano é considerar essenciais as questões: infraestrutura portuária, planejamento e gestão 

territorial integrada, infraestrutura de transportes, mercado habitacional, patrimônio 

histórico-cultural, saneamento ambiental, dentre outros. Chama atenção para o fato de 

que os representantes das comunidades locais que serão atingidas, direta e indiretamente, 

do entorno do CIPS não serem convidadas a participar das reuniões para as diretrizes do 

novo Plano Diretor. Como se pode pensar em sustentabilidade excluindo as 

comunidades? 

Pretende-se que o novo Plano Diretor “propicie o desenvolvimento integrado do 

complexo industrial portuário e seu entorno, evitando-se o desarranjo territorial muitas 

vezes provocado pelo crescimento rápido e desordenado de um pólo industrial.”
201

 Em 

relação aos impactos ambientais decorrentes do crescimento, o Plano prevê a ampliação 

da Zona de Proteção Ecológica, de 48% para 59% (sem deixar claro onde será esta área). 

Ao mesmo tempo, reduz a Zona Industrial Portuária de 20% para 14% e aumenta a Zona 

Industrial de 21% para 22%. Sidnei Aires, vice-presidente anterior de Suape, afirmou: 

“Estamos executando exatamente o planejado e seguindo o Estudo de Impacto 

Ambiental. Da área total, quarenta e cinco porcento 45% são de preservação ambiental 

permanente e assim continuarão.”
202

 

O que pensar diante tal afirmação quando foi aprovado a Lei Estadual de nº 

14.046/2010
203

, de 27 de abril de 2010, que autoriza a supressão de vegetação de 

                                                 
201

 Disponível em http://www.projetecnet.com.br/index.php?i=20 Acesso em 22 jun.2011. Não se 

consegue encontrar o texto do novo Plano no meio virtual, nem no site de uma das empresas contratadas 

para a elaboração, a Projetec. Seu diretor, João Recena, afirmou que sobre a questão ambiental foi 

destacada a regularização do uso e ocupação do solo, quesitos fundiários e de controle urbano. 
202

 Disponível em http://www.portosenavios.com.br/site/noticiario/portos-e-logistica/4544-como-fica-

suape-em-2030 Acesso em 22 jun. 2011. 
203

 Resolução CONSEMA 003/2010, 28 de maio de 2010. 

http://www.projetecnet.com.br/index.php?i=20
http://www.portosenavios.com.br/site/noticiario/portos-e-logistica/4544-como-fica-suape-em-2030
http://www.portosenavios.com.br/site/noticiario/portos-e-logistica/4544-como-fica-suape-em-2030


98 

 

preservação permanente, na região do Complexo Industrial Portuário de Suape? A área 

corresponde a seiscentos e noventa e um hectares de vegetação, dos quais quinhentos e 

oito são de mangue, cento e sessenta e seis de restinga e dezessete de mata atlântica. 

Estes valores são resultados da diminuição em 35%, de hum mil e setenta e seis, que a 

diretoria de Suape havia demandado, por causa de mobilização da sociedade junto ao 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA).  

A lei citada também se refere à compensação ambiental das áreas a serem 

ocupadas pela ampliação e modernização do CIPS. Entretanto, nos últimos dez anos, 

Suape cumpriu somente um dos onze Termos de Compromissos para compensação, o da 

Termopernambuco.
 204

 Dados da Planilha, apresentada em reunião no CONSEMA, pela 

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), responsável pelo 

licenciamento e fiscalização em Suape, mostraram que ao todo, neste período, foram 

suprimidos trezentos e sessenta e cinco hectares de vegetação de preservação permanente 

(entre mangue, restinga e mata atlântica), enquanto o Instituto Brasileiro de Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) só havia cedido a licença para a supressão de noventa e 

cinco hectares.
205

  

Depois de reuniões, em maio de 2011, os técnicos da CPRH apresentaram 

sugestões, não divulgadas para o público, para áreas de compensação que ainda estão sob 

análise do Grupo de Meio Ambiente de Suape.
 206

 O corpo técnico da CPRH, por sua vez, 

comentará e deliberará somente a partir da entrada do projeto no setor de Protocolo da 

Agência.  

Contudo, mais complexo, abordar-se-á três exemplos de setores distintos que se 

firmam no CIPS para refletir sobre o volume monetário que aporta. No sub-item anterior 

explanou-se sobre o cluster naval, setor estratégico para toda a cadeia produtiva. A 

reativação da movimentação de minério para exportação, pela mineradora Mhag, para o 
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mercado do Oriente Médio e Ásia via Suape, trará um investimento num terminal de R$ 

50 milhões.  

 Outro terminal está sendo construído em parceria do Sindicato da Indústria do 

Açúcar e do Álcool do Estado de Pernambuco (Sindaçúcar) com a trading inglesa ED&F 

Man com o investimento de R$ 40 milhões. O intuito é otimizar a logística do 

escoamento da produção do estado e implantar o uso da tecnologia Bibo – navios-

indústria que empacotam o açúcar. Hoje um navio leva de dez a quinze dias para 

embarcar com uma carga de quatorze mil toneladas.
 207

 O novo transporte tem condições 

de fazer isso em vinte quatro horas. Isso implica em menor custo e maior produtividade e 

lucratividade. 

 Nos últimos três anos, de 2007 a 2010, o CIPS recebeu investimentos públicos na 

ordem de R$ 1,4 bilhões e chegará aos R$ 30 bilhões da iniciativa privada em trinta e 

cinco empreendimentos
208

. As obras incluem a construção da Refinaria Abreu e Lima, 

estimada em R$ 23 bilhões e prevista para terminar em 2012, mais uma usina 

termoelétrica, pela empresa estatal brasileira Petrobrás. A refinaria terá capacidade de 

processar 200 mil barris por dia de petróleo
209

. Entretanto, em 2009, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Petrobrás, sob auditoria do Tribunal de Contas da União 

(TCU), apontou indícios de superfaturamento de pelo menos R$ 96 milhões e de 

irregularidades na licitação da obra da dita refinaria
210

. Além da contratação de serviços 

com preços acima do mercado, ainda há a suspeita da existência de trabalhadores 
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fantasmas que estariam recebendo da estatal Petrobrás. O presidente da Petrobrás, José 

Sérgio Gabrielli, está sendo classificado de omisso pelos auditores.
211

  

Fala-se na geração de cinquenta mil empregos diretos e indiretos já neste 

momento de estruturação do polo industrial, com uma ampliação para mais cento e dez 

mil no futuro próximo. Como e onde ficará esse contingente? Qual o impacto ambiental 

que gerará uma possível urbanização não planejada? O aporte de bilhões de reais 

incrementará índices como o Desenvolvimento Humano, o Produto Interno Bruto do 

Estado de Pernambuco, mas se converterá em melhorias substânciais para a qualidade de 

vida, saúde, saneamento, educação? Questões reflexivas a seguir.  

  

3.4.   DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO (IN)SUSTENTÁVEL  

O desenvolvimento econômico é o que mais se almeja desde as esferas 

municipais, estaduais e federais por todo o planeta. Ele traz o avanço científico e 

tecnológico, o aumento de riqueza, a elevação do PIB, a geração de empregos. Porém, 

por outro lado, pode trazer também o inchaço das cidades, a desigualdade social, a 

concentração de renda, os problemas habitacionais, principalmente nos países ditos em 

desenvolvimento. Em países desenvolvidos, a história nos mostra que já surgiram outros 

problemas trazidos pela industrialização, como exclusão social dos migrantes, 

especulação financeira, esgotamento de meio ambiente, degradação dos recursos hídricos, 

grandes emissões de CO2.  

O que pensar diante deste modelo tão paradoxal?  De que adianta os governos 

quererem o desenvolvimento a qualquer preço, se os mesmos sentaram na cadeira dos 

réus diante da gigantesca crise mundial, em 2008, deflagrada pela ganância do mercado,  

precisando injetar trilhões monetários em seus sistemas financeiros, enquanto a 

população sucumbiu às desigualdades e desemprego? Globalizou-se o consumo, os 

padrões de comportamento, a tecnologia, a ciência de forma desigual entre os países do 

Norte, altamente industrializados e “ordeiros”, com os do Sul, levemente industrializados 

e “caóticos”. “O mundo unificado é um mundo dividido”
212

. Precisa-se estar muito atento 
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para não reproduzir modelos que já estão se esgotando. Modelo de vida e de trabalho 

norte-ocidental que possui um elevado consumo energético e material, que precisa dispor 

de sistemas eficientes, e organizar instituições políticas e sociais reguladoras. Se é 

possível pensar, hoje, em um saudável desenvolvimento econômico para o futuro,    

...precisa levar em conta as condições iniciais e de contexto para o 

crescimento e o desenvolvimento produzidas no passado, e que são 

atualmente dominantes. Assim, o desenvolvimento não ocorre num 

laboratório atemporal e independente de sua localização, mas num 

espaço natural e social e em épocas históricas (no plural).
213  

 Na esfera global registra-se a preocupação com as questões ambientais, seja: pela 

ratificação do Protocolo de Kyoto, em 2007 que expirará em 2012, pelas inúmeras 

conferências na ONU, pela demonstração nítida do atual presidente dos Estados Unidos, 

Barack Obama, em estimular energias verdes, tidas como limpas, a polêmica da energia 

nuclear após tsunami no Japão em 2011. Porém, as medidas efetivas de redução de 

emissão de poluentes e de consumo ainda estão aquém diante da urgência da questão 

socioambiental. Não pode ser diferente na esfera local. A nova estrutura socioeconômica 

que está sendo implantada nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que 

abrange como Território Estratégico de Suape
214

 os municípios de Jaboatão, Escada, 

Moreno, traz uma grande oportunidade de crescimento para a Mata Sul pernambucana e 

precisa ser acompanhada por pesquisadores cientes do enorme desafio, inclusive 

contraditório, em unir desenvolvimento e sustentabilidade.   

 

3.4.1. “PREÇO DA RIQUEZA”   

O título deste sub-item é homônimo do elucidativo livro de Elmar Altvater
215

, não 

por querer resumí-lo aqui, mas todavia extrair algumas ideias que reforcem a abordagem 

crítica ao modelo econômico vigente-excludente. Este modelo pode estar, 

ambientalmente e socialmente, se aproximando do seu limite máximo de extração de 
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matérias primas, de extinção de espécies, de aniquilamento de culturas. O que faz um 

modelo como esse continuar sendo atrativo à nações? Qual a mola propulsora? Talvez se 

possa sintetizar em duas palavras: riqueza e mercado. Duas palavras distintas mas que 

estão imbricadas como unha e carne desde tempo aristotélico.  

Aristóteles, no incessante pensar sobre a natureza das coisas e suas ciências, 

examinou a propriedade privada em geral e a arte de adquirir bens. Perguntara se a 

ciência de adquirir bens seria a mesma ciência do governo doméstico (economia). 

Concluiu que não, pois o objetivo da primeira, da ciência de adquirir riqueza “é procurar 

os meios, e o objetivo da segunda é fazer uso destes. Isso porque a arte do uso dos bens 

da casa não pode ser outra senão a ciência do governo doméstico.”
216

 A riqueza neste 

sentido teria um limite dado pela quantidade necessária para satisfazer uma boa vida. 

Fato que não é verificado dentre determinados povos, julgados como indolentes, que 

simplesmente vivem para subsistência, como os nômades, caçadores e pescadores. Estes 

distiguem-se da “maior parte dos homens que  vive m  da cultura da terra e dos frutos 

desta.” 
217

 A riqueza tem o limite dado pelo que a natureza pode produzir para satisfazer a 

uma boa vida, de acordo com o filósofo grego.  

Porém, há um outro tipo de arte da riqueza que não possui limites. Neste caso, o 

uso do que se possui é para ser negociado, comercializado, o produto seria derivado de 

arte e experiência em acumular. Com a evolução da “família primitiva”
218

 para a 

formação dos Estados, houve necessidade de instituir uma moeda de troca, ferro ou prata, 

para facilitar as negociações de exportação e importação dos excedentes produzidos e 

demandados. A invenção da moeda fez surgir um novo ramo em que se compra para 

revender mais caro e a partir disto, ocorre a abundância da moeda e sua acumulação: é a 

ciência da riqueza.  
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Trabalho, terra e capital são os fatores de produção que contribuem para a riqueza 

de uma nação, segundo o pai da Economia Clássica, Adam Smith
219

. O conceito de 

mercado foi aprimorado pelo citado economista escocês, no período da Revolução 

Industrial
220

, século XVIII, em meio a ebulições tecnológicas e anti-absolutismo; aqueles 

fatores de produção são também mercadorias cada qual com o seu mercado distinto. 

Pelos ideais liberais, o Estado deveria cuidar do bem estar da sociedade, deixando livre o 

comércio para se equilibrar por si próprio, com o mínimo possível de intervenções 

governamentais. O mecanismo de mercado funcionaria com o princípio da “mão 

invisível”(o preço) onde todos os indivíduos buscariam o melhor para si mesmos, a livre 

iniciativa e concorrência.  

O mercado é o maestro da economia, e o preço o seu bastão regente na relação de 

troca. O grande palco da escassez é o cenário, onde se procura alocar os fatores de 

produção, ganha força a lógica da racionalidade instrumental
221

 na qual os recursos 

naturais eram (e ainda são) para serem transformados em algo em prol do homem. O 

comércio interno e externo deveriam ser livres, para facilitar a circulação dos artigos 

demandados mundialmente. Em menos de um século, começou-se a ampliar a escala de 

produção industrial e consumo em massa. Mercado e riqueza são os dois lados de uma 

mesma moeda que tem como objetivo o crescimento econômico.    

Segundo Daniel Andrade, em seu artigo, afirmou que o crescimento econômico 
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tem um profundo impacto sobre a integridade do meio ambiente de acordo com os países 

e seus setores de mercado. Na conjuntura atual do “comércio internacional, os fluxos de 

capital e os padrões tecnológicos são elementos cruciais para o crescimento global e 

determinam a magnitude da escala do sistema econômico e seus impactos sobre o meio 

natural”
222

, peças chaves para a análise crítica de um desenvolvimento sustentável. O 

caminho do fenômeno de globalização
223

 leva a um elevado padrão de consumo, 

alterando os estilos de vida ao injetar novas necessidades e hábitos na sociedade 

capitalista industrial, exaurindo os recursos naturais não renováveis e poluindo o 

ecossistema planetário.  

De acordo com Carlos Porto-Gonçalves as estratégias de poder da atual 

geopolítica mundial não mudaram muito após cinco séculos de domínio europeu 

ocidental e estão com nova roupagem de dominação para mercantilizar a natureza sob o 

discurso do desenvolvimento sustentável. Como ele mesmo diz: “desenvolvimento é o 

nome-síntese da idéia de dominação da natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é 

ser industrializado, enfim, é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza.”
224

 O sentido de 

desenvolver é tirar o envolvimento de uma determinada cultura com o seu espaço, “des-

envolver”
225

, é modificar perversamente as relações Homem-Natureza, afastando-os e 

tornando a sociedade mais individualizada.  

As estratégias adotadas pelo neoliberalismo financiam avanços da tecnociência, 

com riscos de eminente privatização, sinalizando o poder da biotecnologia; garantem a 

circulação de materiais, capitais e trabalho dentro de uma logística global; agregam o 

capital da mídia conforme seus interesses, estabelecem a conformidade da subjetividade 

através do controle da comunicação de massa.  
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A adequação do meio ambiente em mercadoria é outro ponto crucial da lógica 

dominante. As florestas transformam-se em mercado de carbono, pelos Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), para diminuir a Pegada Ecológica
226

 dos países 

industrializados, e Mecanismos de Certificação Florestal (MCF), onde não se consideram 

as distinções entre as qualidades de florestas e destas com áreas plantadas. Tudo é 

considerado igual, favorecendo a expansão de monoculturas para atender ao mercado 

externo.  

A água, elemento essencial para qualquer produção industrial e agrícola, fonte 

geradora energética, ainda não é uma commodity, mas talvez venha a ser quando a 

privatizarem. Importante ressaltar a compra de terras para extração de água por 

multinacionais em todo o mundo. Na comunidade quilombola Onze Negras constatou-se 

o conflito com a indústria Ambev que beneficia-se da água retirada de um rio próximo, e 

que a  tubulação passa pela propriedade quilombola. A AMPRUQUION está em justiça 

para formalizar um contrato de aluguel para permitir a tubulação em suas terras.
227

  

Nota-se o aumento das externalidades causadas por um modelo poluidor, somado 

ao alto padrão de consumo de uma minoria de países altamente industrializados. Tornou-

se senso comum a constatação de que o modo de produção e de vida dos homens do 

Norte são os maiores responsáveis pela crise ambiental, pela emissão de gases do efeito 

estufa causador do buraco na camada de ozônio, pela poluição dos mares e rios e 

desmatamentos, ou seja: importam matérias primas, energia e exportam rejeitos sólidos, 

líquidos e gasosos.
228

 O modelo de industrialização vigente é impossível de ser praticado 

por todas as nações, do hemisfério Norte e Sul, pois precisa de um elevado consumo 

energético
229

 e material, com sistemas eficientes de transformação destes, atrelado a um 

                                                 
226

 MORIMURA, Michelle M. Do global ao local: percursos teóricos e conseituais da sustentabilidade. 

Dissertação de mestrado do PRODEMA. Recife: UFPE, 2008. p.74. 
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 Dona Fátima contou que quando seu pai era vivo a empresa dava-lhe um engradado de cerveja como 

forma de pagamento pelo “aluguel” da tubulação. 
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 PORTO-GONÇALVES, C.op.cit., p.29,37. 
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 Após a tsunami que atingiu o Japão em março de 2011, afetando a usina nuclear de Fukushima Daiichi, 
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estilo de vida de desperdícios.  

O preço da riqueza pago pelo CIPS é gerar uma alta renda para uma parcela 

minoritária da população, enquanto que a maioria dos trabalhadores é rapidamente 

capacitada como proletários, para fomentar a economia do Estado de Pernambuco; 

proporcionar o escoamento de matérias primas e petróleo refinado para exportação; 

suprimir áreas de manguezal, restinga e mata atlântica; receber lastros de navios 

intramarinos; desterritorializar famílias de camponeses e pescadores; alterar a qualidade 

do ar e da água; modificar o estuário dos tubarões. O CIPS corrobora perfeitamente, 

sendo uma peça da engrenagem da máquina global do progresso capitalista industrial, do 

desenvolvimento (in)sustentável a longo prazo, da formação de um contingente à beira de 

uma injustiça ambiental e desigualdade social. 

 

3.4.2. INJUSTIÇAS AMBIENTAIS, DESIGUALDADES SOCIAIS  

 Rousseau fez uma reflexão sobre a desigualdade no seu texto “Discurso sobre a 

origem da desigualdade”, que começou no homem natural, primitivo, ou “selvagem” para 

chegar no homem social. “O primeiro sentimento do homem foi o de sua existência”
230

, 

era um ser de puro instinto, que lutava por sua subsistência, coletando frutos, caçando 

animais ou pescando. Este homem, do gênero Homo Sapiens, circula pelo planeta há mais 

de duzentos mil anos, onde sobreviveu à era glacial, domesticou animais, desenvolveu a 

agricultura e habitação a partir de “armas naturais” que transformava em ferramentas 

(galhos de árvores, pedras afiadas). A primeira revolução foi a construção de cabanas 

para viver em famílias distintas, a gênese da propriedade privada. Assim, passou a 

permanecer mais tempo em um mesmo lugar e a “família se torna uma pequena 

sociedade”.
231

  

A evolução da espécie humana aperfeiçou a linguagem e a convivência próxima 

entre as famílias, a comunidade resultou no idioma comum. A união destes grupos pelos 

costumes, alimentos e idioma formam em cada região uma nação. Com as relações entre 

as famílias dentro de um determinado grupo, ou com outros grupos, despertaram ideias de 

                                                                                                                                                  
Investir-se-á em energias de fontes geradoras limpas, como: eólica e solar, assim como a importação de 

energia. Disponível em http://bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/05/110510_japao_kan_nuclear_rp.shtml                                          
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 Também visto em Aristóteles no subitem anterior.  
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mérito e beleza, despertaram o sentimento de preferência. Aqui reside a semente da 

desigualdade.  

 A segunda grande revolução na humanidade, segundo Rousseau, aconteceu com a 

metalurgia e a agricultura. A civilização veio pelo ferro e trigo, dois produtos 

consequentes do domínio do homem sobre a natureza. Os homens que fundiam o ferro 

precisavam ser alimentados, e para isto os agricultores precisavam de mais ferramentas 

apropriadas para aumentar a produção de alimentos, estabeleceu-se uma relação de 

comércio e de mão de obra, com operários ou escravos. Ao tomar, como exemplo, o 

consumo de ferro e trigo, nada garante uma igualdade nos ganhos com o mesmo trabalho, 

dá-se a desigualdade pelas circunstâncias. Com a cultura das terras e guerras, a 

propriedade se estabelece, a “partilha das terras produziu uma nova espécie de direito, 

isto é, o direito de propriedade”
232

 e o direito sobre o que é produzido também se torna 

propriedade. Tem-se a semente da desigualdade germinando no campo da distinção das 

qualidades naturais, dos bens produzidos e da lei de propriedade enquanto direito civil. 

Para Rousseau, isto criou novos entraves aos mais fracos e pobres dando mais forças aos 

ricos. Sentimentos como ambição, inveja, rivalidade e tirar proveito de outrém surge 

como uma “negra tendência a se prejudicarem mutuamente”
233

 dentro de uma mesma 

sociedade.  

 Essa sociedade, norte-ocidental, vai crescendo e se expandindo transfronteiriça, 

dominando e subjugando outras culturas, impondo seus direitos de propriedade
234

, 

disseminando a desigualdade social. A legitimação do direito de propriedade e diversas 

leis são criadas para atender aos interesses dos mais fortes economicamente, pela 

instituição da magistratura, dando abertura para o poder arbitrário. As desigualdades 

sociais surgem com as leis tendenciosas que visam fortalecer determinados sistemas 

sócio-políticos. As monarquias foram postas em “cheque-mate” por questionamentos de 

desigualdades sociais que não eram sanadas em seus países, nas colônias houveram 

revoltas contra o imperialismo vigente, ondas de democracia, positivismo e liberdade 

tomaram conta da Europa, Américas e África de fins do século XVIII ao XX.  
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 ROUSSEAU. op.cit., p.35. 
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 Ibidem. p.36,37. 
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 Las Cazas relata como os ingleses chegaram ao Novo Mundo, EUA, dominando as terras e 

legitimando-as através de leis impostas aos nativos ameríndios.  
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Pensadores, como Karl Marx, foram de extrema importância para uma reflexão 

crítica ao modelo capitalista industrial dominante que, ao invés de colher igualdade 

social, colheu discórdia, má distribuição de renda, exaustivas horas de trabalho. Os 

proletários não são donos de seu trabalho, recebem quanto os donos do capital estão 

dispostos a pagar. O filme “Metrópolis”, de 1927, de Fritz Lang, é uma síntese deste 

questionamento, e altamente atual, ao mostrar uma sociedade desigual, escrava de um 

modo de produção no qual ninguém era “senhor do seu próprio tempo”, onde a política 

era direcionada para os mais ricos e desenvolvida tecnologicamente. A razão e o coração 

do homem político-econômico estavam separados (uma alusão a Descartes). Estaria nessa 

aproximação um caminho para um paradigma mais igualitário?
235

   

   A abordagem de desigualdade social feita por Pierre Bourdieu, diferentemente 

da unicidade do viés político econômico, foi adotar o viés cultural familiar simbólico. A 

distinção entre as classes sociais foi o seu foco no livro “A distinção crítica social do 

julgamento”, distinção esta existente inclusive dentro de uma mesma classe. Cada classe 

possui a sua condição e condicionamentos homogêneos, um conjunto de propriedades 

comuns, para os agentes nela situados. Porém, a propriedade objetiva, um bem garantido 

juridicamente, não define por si só a classe social na qual o sujeito social se situa. Existe 

também a propriedade “incorporada” que é o habitus de classe, que pode ser definido em 

um sistema de esquema classificatórios a partir de gostos e hábitos. Coexistem, em uma 

mesma classe, ainda outras propriedades, tais como: sexo, idade, etnia, remuneração, 

escolariedade; a estrutura das relações entre estas propriedades define a distinção entre e 

dentre as classes sociais.
 236

 

 Este autor fez um minucioso levantamento na sociedade francesa, 

metodologicamente por diversas entrevistas, categorizando-a, para verificar como se 

expressa a relação do habitus na apropriação do capital simbólico a partir dos capitais 

social, cultural e econômico.  Os hábitos e gostos dos agentes sociais são herdados da 

família (capital social) que somado ao capital escolar – o grau de instrução adquirido no 
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 Em uma entrevista informal, na Plaza Catalunya, em Barcelona, Eduardo Galeano frisou que o homem 
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em < http://youtu.be/mdY64TdriJk> Acesso em 30 jun. 2011. 
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Zouk, 2007. p.97-116. 
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meio acadêmico - pode ampliar estes gostos ou até mesmo alterá-los. Por suas palavras, o 

gosto… 

...encontra-se na origem dessas lutas simbólicas que opõem, em cada 

instante, as frações da classe dominante e que seriam menos absolutas, 

menos totais, se não estivessem baseadas nessa espécie de adesão 

primitiva, de crença elementar que une cada agente a seu estilo de vida: 

a redução materialista das preferências a suas condições econômicas e 

sociais de produção, assim como as funções sociais desempenhadas 

pelas práticas, na aparência, mais desinteressadas, não deve fazer 

esquecer que, em matéria de cultura, os investimentos não são somente 

econômicos, mas também psicológicos. Os conflitos sobre a arte ou a 

arte de viver, cujo verdadeiro desafio e a imposição do princípio de 

dominação dominante no âmago da classe dominante,(...)a obtenção da 

taxa de conversão mais favorável para a espécie de capital de que se 

está mais bem provido, não revestiriam uma forma tão dramática 

(pensemos, por exemplo, nos debates sobre o currículo ou sobre os 

programas escolares) se não comprometessem os derradeiros valores da 

pessoa, ou seja, a forma altamente sublimada dos interesses.
237

 

 

 Bourdieu não elimina e nem exime a importância do capital econômico, pois este 

interfere na relação de uso e consumo de bens e serviços culturais ou industrializados. O 

capital simbólico da classe dominante pode comprometer e corromper os valores de outra 

classe, alterando seus hábitos e necessidades por novos alheios.  

O que pensar quando se vê grupos sociais saindo de suas terras, com indenizações 

questionáveis - por contabilizar somente o patrimônio físico - deixando pra trás anos de 

vida e de trabalho com a natureza, seja pescando ou plantando por gerações, para não 

serem um entrave ao desenvolvimento do Estado? Qual o capital simbólico que está 

sendo desterritorializado por causa do complexo industrial – capital econômico 

dominante? Ocorre com frequência esta cena descrita por todo o planeta, e não é diferente 

no local do objeto deste estudo. No município de Ipojuca, Pernambuco onde se situa o 

CIPS, o capital simbólico de grupos de pequenos agricultores e pescadores que possuem 

estreita relação de vivência com a natureza, é alterado.  

Cinquenta famílias de pescadores serão removidos da Ilha de Tatuoca
238

, baía de 

Suape, Ipojuca, para a agrovila Nova Tatuoca, no Cabo de Santo Agostinho, bem 

afastados do mar, sem condições de continuar a vida com a pesca. Uns poucos foram 

                                                 
237

 Ibidem. p.291. 
238

 ILHÉU não quer mais casa de gesso. As famílias estão se opondo a morar em casas de gesso oferecidas 

por Suape. Blog Ciência e Meio Ambiente. Disponível em 

http://jc3.uol.com.br/blogs/blogcma/canais/suape/index.php  Acesso em 30 mai. 2011. 
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aproveitados para treinamento de capacitação para a indústria naval. Outros tantos não 

sabem o que acontecerá com suas vidas, vivendo à margem de uma urbanização sem 

planejamento num presente sem emprego. Soterrarão a ilha, rico capital simbólico, para 

dar lugar a base de um cluster naval.  

Os pequenos agricultores de Engenho do Bita, Engenho do Utinga e Engenho do 

Maranhão também vivem o mesmo conflito socioambiental, pois suas terras serão 

alagadas com a construção de duas barragens, a do Bita e de Utinga. Com promessas de 

indenizações sonham em continuar a vida de agricultor em outro município, porém seus 

filhos vão em busca da sorte em conseguir um trabalho na cidade.   

Será justo não ter opção de escolha? É legítimo ter de aceitar as indenizações e 

mudar totalmente sua vida já em idade avançada? Suas terras serão alagadas, extintas, a 

saída é inevitável. Há alguma maneira de sair dignamente? A sociedade moderna é uma 

“sociedade de risco”.
239

 Risco de um negócio, risco de um investimento, risco ambiental. 

Risco geralmente é designado quando se pode evitar um dano, antecipar a solução para 

um problema eminente. Estas populações ainda estão em área classificada como de risco 

ambiental
240

.  

A comunidade quilombola Onze Negras não será convidada a sair do seu lugar, 

pois suas terras não prejudicam a expansão do CIPS
241

. Entretanto, ela sofre com 

externalidades e outros riscos ambientais. Todo o lixo do município do Cabo de Santo 

Agostinho, como foi visto, era depositado ao lado da comunidade quilombola, o “lixão” 

era nas portas desta comunidade, realidade vivida até 2009. Não é preciso dizer os 

problemas que sentiam com essa proximidade, de mau cheiro à presença de ratos, 

doenças de pele e respiratória. Depois de muito esforço e luta da comunidade, 

conseguiram a retirada do lixão. A existência de uma fábrica de colchão, também ao lado, 

fazia com que os moradores sentissem a fumaça poluída da queima de um produto, 
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 Risco ambiental significa o alarme sinalizando que algo não vai bem com a força de trabalho da 

natureza, que já não encontra mais condições de exercer plenamente suas funções produtivas.  
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 Dona Conceição  relatou em entrevista a visita de um homem interessado em comprar sua terra, 

perguntou qual era o preço da terra, insistiu. Dona Conceição diz que “não tem preço, de jeito nenhum.” 
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possivelmente tóxico. Moradores relataram a dificuldade em respirar o ar nos dias da 

queima do tal produto. Alguns moradores chegaram a trabalhar na fábrica, o que gerava 

um constrangimento de não poder reclamar sobre a externalidade.    

O paradigma reducionista da modernidade fragmenta o social do ecológico. É 

necessário uma abordagem crítica à epistemologia socioeconômica de desenvolvimento 

para que não se passe por cima de comunidades tradicionais e/ou que o meio ambiente 

seja uma “barreira ao desenvolvimento”.  

  É interessante ler em Altvater que a “sociedade industrial reduz a multiplicidade 

natural. (...) Concorrentes são eliminados (de maneira simples e comovente) na medida 

em que lhes são retiradas as bases vitais:(...) povos indígenas, animais e vegetais.” 

242
Observa-se esse processo quando implantaram o sistema industrial açucareiro. Quem 

será atingido agora? A comunidade dos pequenos produtores rurais, citada acima, já está 

com seus dias contados. São cinco comunidades, mais ou menos seiscentas famílias, de 

posseiros de terra que serão expropriados e alojados em outro município, Moreno, com o 

recebimento de uma indenização. Caso não aceitem, serão removidos à força. As terras 

onde vivem por quarenta anos serão alagadas pelas barragens que abastecerão o 

Complexo Industrial. 

 

3.4.3. CRESCIMENTO DESORDENADO 

A população humana no planeta tem crescido à taxa de 1,5% ao ano, na último 

decênio, e espera-se que terminará o corrente ano com sete bilhões de pessoas. A 

estimativa da ONU é que se ultrapasse os nove bilhões em 2050. Para os 

neomalthusianos, próximos ideologicamente dos liberais pró-capitalistas, “qualquer que 

seja o crescimento demográfico ,  ele exerce, sempre, pressão sobre os recursos do 

planeta, pressão maior ou menor na exata medida desse mesmo crescimento,”
243

 

sugerindo ser o responsável por problemas sociais e ambientais. Medidas de controle 

populacional, planejamento familiar, flexibilidade perante o aborto fazem parte de 

políticas públicas sociais por todo o mundo. Entretanto, o cerne central é desfocado, pois, 
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segundo estatística do PNUMA, os 20% mais ricos da população mundial consomem 

58% da energia, 84% de papel, 45% de carne e pescado, possuem 87% dos 

automóveis.
244

 

Dentro do CIPS circulam diariamente cinco mil e quinhentos caminhões, três mil 

veículos leves, novencentos ônibus (que são insuficientes) para transportar os cinquenta e 

cinco mil trabalhadores. O acesso ao Complexo Industrial está precário, tem duas vias, 

uma federal BR 101 (que termina na PE-060) e a estrada que vem pela Praia do Paiva, 

ambas com congestionamentos diários enormes. Segundo Fernando Amâncio,  atual vice-

presidente de Suape, serão investidos mais de R$  200 milhões em acessos viários até o 

próximo ano.
245

 Isto leva a crer no colapso que pode se transformar o trânsito quando o 

CIPS estiver em pleno funcionamento, com uma estimativa de cento e quarenta mil 

funcionários. Por conseguinte, na escala micro, há de se analisar os seguintes dados: 

supondo que se em cada carro transporte de uma a duas pessoas, dá um total entre três e 

seis mil pessoas, enquanto que nos ônibus dá um total de trinta e seis mil pessoas. O 

percentual das pessoas mais abastadas é entre dez a quinze por cento, comparativamente 

ao contingente que utiliza transporte coletivo, ou seja, o percentual seria menor do que o 

da escala global de vinte por cento.   

Alguns moradores da Comunidade Quilombola Onze Negras, que estão 

trabalhando no CIPS, precisam pegar um desses ônibus que passam pela PE-060. Caso 

não consigam, por estarem lotados, deslocam-se ao centro do Cabo de Santo Agostinho 

para tentar pegar outra condução, kombi, mototáxi. As mulheres representantes da 

comunidade veêm o CIPS como positivo, pois alguns de seus familiares estão 

empregados lá, o que possibilita o aumento de consumo de bens duráveis, como 

aparelhos de Dvds, celulares, Tvs, fogões, etc. O aumento da renda familiar também faz 

com que as famílias construam mais casas, ainda que sem o devido saneamento, alterando 

pouco a pouco a paisagem. Poderia-se pensar que isto seria um “mimetismo cultural com 

reprodução de padrões de consumo”
246

 de uma minoria privilegiada? 
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A Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco 

(Condepe/Fidem) divulgou com larga ênfase o crescimento do PIB estadual para o 

primeiro trimestre de 2011, em 7,6 %, enquanto, o IBGE anunciava o PIB nacional com 

aumento de 4,2%.  Segundo a Condepe/Fidem, o forte impulso é causado pelo CIPS, com 

a maior parcela dada pela construção civil. Celso Furtado discorreu sobre o caráter 

predatório, da dependência do sistema produtivo, em justificar a necessidade de destruir o 

meio físico, sem contabilizá-lo. Deve-se ressaltar que nesta conta (PIB) não entram os 

impactos do processo econômico sobre o ecossistema ou os custos ambientais, e que o 

PIB não representa necessariamente o crescimento qualitativo que deveria ser promovido 

pela alocação de recursos nas áreas sociais, sanitárias e ambientais.
247

     

O precursor no pensamento econômico que conceituou o ecodesenvolvimento
248

 

foi Ignacy Sachs, na década de 1970, e assim como Furtado, criticou duramente o 

crescimento econômico do “milagre brasileiro”, que resultaria em maiores desigualdades 

sociais. Ele ressaltou a importância dos países do Sul, de economia periférica, não caírem 

na ilusão de copiar os estilos de vida e de consumo dos países do Norte. Indagou se estes 

conseguiriam reduzir seus níveis de consumo de recursos naturais não-renováveis.
249

 O 

presente panorâma reflete o que Sachs chamou de “crescimento socialmente perverso”
250

 

onde se teve um crescimento que “se fez (sic) pelo aprofundamento das desigualdades 

sociais”. Neste modelo há uma elevação rápida da renda, modernizando o parque 

tecnológico, sinalizando uma euforia governamental de sucesso. Porém, faz-se necessário 

escutar as demandas da população para as questões sociais e ambientais.  

Por isso, o atual governo de Pernambuco tem sido alvo de críticas de 

ambientalistas, sociólogos e acadêmicos. Começou a deparar-se com um cenário de greve 
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envolvendo mais de sete mil trabalhadores em Suape, exigindo melhores condições de 

trabalho, pagamento de cem por cento de horas extras, isonomia salarial com os 

funcionários vindos de outros estados, adicional de periculosidade. Alguns destes pleitos 

foram julgados ilegais e líderes foram demitidos, denotando pouca flexibilidade de 

acordo. Esta massa de trabalhadores reside em alojamentos cedidos pelo CIPS, mas para 

onde irão quando acabarem as obras? Farão parte da realidade do inchaço dos centros 

urbanos sem moradia decente, perspectivas de trabalho, à margem de um possível 

desespero para sobrevivência sujeitos à e da violência? O mesmo não acontece aos 

funcionários melhor qualificados, de formação acadêmica, que terão casas construídas em 

vilas de condomínios financiadas pelo banco Caixa Econômica Federal. A dicotomia 

também se revela quando os pequenos produtores que serão desalojados não podem fazer 

melhorias em suas casas, à sujeição de demolição, enquanto que, próximo às suas terras, 

de domínio do CIPS, existem mansões que não sofreram e nem sofrerão intervenções.    

Talvez algum dia se possa admitir que o objetivo estratégico do Estado, tal como 

as palavras de Celso Furtado, “é conciliar uma taxa de crescimento econômico elevada 

com absorção de desemprego e desconcentração da renda, ...  reconhecer que a 

orientação dos investimentos não pode subordinar-se à racionalidade das empresas 

transnacionais.”
251

 

 

3.5.   CORRELAÇÃO ENTRE PAISAGEM, IMAGEM E ÍNDICES  

Chega-se na parte final do trabalho: avaliação das imagens capturadas pelas 

representantes da Comunidade Onze Negras. Quais seriam seus símbolos representativos 

na paisagem, suas expressões culturais e ambientais, e o que estas podem dizer sobre os 

índices sociais e indicadores de sustentabilidade. Primeiramente, uma abordagem teórico 

e empírico sobre índices e indicadores. 

 

3.5.1. ÍNDICES  SOCIAIS  E  DE   SUSTENTABILIDADE  

Em 2009, a população do Cabo de Santo Agostinho foi recenseada pelo IBGE 

contabilizando 171.583 habitantes. A população de Ipojuca, segundo o senso do IBGE-

2008, era de 74.059 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é resultado 
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de uma equação de três sub-índices: educação, renda e longevidade. Em 2000, o IDH do 

Cabo de Santo Agostinho estava em 0,70 e de Ipojuca em 0,658 (onde o melhor grau 

chega a 1,0), houve uma melhora nos índices no último decênio como se vê na Tabela 02 

e Tabela 03.  Os índices entre 0,500 e 0,800 são classificados em nível médio, pela ONU. 

Em 2006, novamente por dados do IBGE, Ipojuca teve o maior PIB per capita do Estado 

de Pernambuco, algo entorno de R$ 61.959,00 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta 

e nove reais). Com o pleno funcionamento do CIPS certamente o montante no PIB será 

bem maior, contribuindo para a elevação do IDH. Altvater flexibilizou ao dizer que 

...usualmente o desenvolvimento é medido pelo tamanho do produto 

social (entre nós usa-se o produto nacional ou interno bruto) per capita. 

Este indicador é problemático, contudo é adequado para se obter uma 

impressão inicial.
252

  

Metaforicamente, funcionaria como um termômetro econômico, necessitando 

verificar suas causas e consequências.  

TABELA 02 – ÍNDICES SOCIAIS  

PERFIL MUNICÍPAL - CABO DE SANTO AGOSTINHO 

    Cabo de Santo Agostinho 1991    2000 

 Educação 0,705 0,798 

Longevidade 0,642 0,734 

Renda 0,542 0,588 

IDH 0,630 0,707 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

 

TABELA 03 – ÍNDICES SOCIAIS  

PERFIL MUNICÍPAL - IPOJUCA 

Ipojuca ---------------------------- 1991 2000 

Educação 0,527 0,700 
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Longevidade 0,597 0,728 

Renda 0,466 0,545 

IDH 0,533 0,658 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 Este índice, IDH, foi criado pelo economista paquistanês Mahbub Ul Haq 

juntamente com o indiano Amartya Sen, em 1990, e é adotado pela ONU desde daquele 

decênio para avaliar o bem-estar da população. O objetivo do IDH é mensurar um 

ambiente propício para as pessoas terem vida longa, saudável e criativa. Ele deveria 

avaliar se o desenvolvimento está se convertendo em qualidade de vida para a população. 

Porém, este indicador é questionável porque mede quantitativamente e não mensura 

qualitativamente, e porque não considera os recursos naturais para a sustentabilidade – 

“Existe ainda a necessidade de aperfeiçoar os indicadores que relacionem 

desenvolvimento e uso dos recursos da natureza.”
253

  

Com os olhos voltados ao enorme montante que será gerado pela arrecadação do 

Imposto de Circulação de Mercadorias e de Prestação de Serviços (ICMS) no Cabo de 

Santo Agostinho e em Ipojuca, o prefeito Elias Gomes, de Jaboatão dos Guararapes, 

município vizinho aos dois primeiros, propõe em dividir o ICMS com os municípios do 

Território Estratégico de Suape. Sua proposta é pioneira no país e foi energicamente 

combatida pelo prefeito Lula Cabral, do Cabo de Santo Agostinho.
254

 Dois importantes 

pólos econômicos, como Camaçari, na Bahia, e de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 

são exemplos emblemáticos de que os municípios-sede de grandes empreendimentos são 

donos do seu ICMS. Esta política gera desigualdades regionais no entorno dos 

municípios-sede, aumentando vertiginosamente a população do município arrecadador, 

que consequentemente enfrentam a urbanização desplanejada e a crescente criminalidade.  
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O atual secretário da fazenda de Camaçari, Paulo Cezar Gomes da Silva, foi 

limitado ao afirmar que a “necessidade de fazer pesados investimentos em infraestrutura 

e na área ambiental já são suficientes para justificar a permanência do ICMS no 

município.” Esquece-se de que a necessidade adveio após o crescimento econômico 

desordenado, excludente, desigual, reflexo de um exemplo global priorizando a 

industrialização que favorece a poucos. Já o atual secretário da fazenda de Duque de 

Caxias, Raslan Abbas, acredita que “o benefício para os municípios vizinhos é a atração 

de empresas que integram a cadeia produtiva, além do suporte de produtos e serviços 

(como moradia) para abrigar a mão de obra dos empreendimentos”, destacando que a 

cadeia da refinaria agrega um pólo com 400 empresas. A reação do governo municipal de 

Ipojuca foi totalmente contrária à pulverização do imposto, unindo-se ao pensamento 

centralizador dos demais secretários de municípios de elevada arrecadação. 

Provavelmente, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho sofrerão com os mesmos problemas 

enfrentados pelas cidades baiana e fluminense.  

Em seu artigo, Antonio Luiz Monteiro, cita Denise Terra
255

, que publicou um 

trabalho mostrando a inoperabilidade dos municípios, que possuem a cadeia produtiva de 

setor petroquímico, em reverter o aumento de riqueza, PIB, em benefícios sociais. O 

referido autor debruçou-se em traçar paralelos, com exemplos de outros estados 

brasileiros, na construção de indicadores para a Refinaria Abreu e Lima, mas desistiu da 

empreitada por considerar conjunturas político-econômicas diferentes de trinta anos atrás, 

período de implantação das demais. Infelizmente, pode não ter sido uma boa estratégia se 

se pensar que as conjunturas permanecem as mesmas, pois não houve mudança no 

paradigma nacional, nem econômico, social ou ambiental.  

Na mesma década em que desenvolveram o IDH, começaram os estudos para os 

indicadores de sustentabilidade, motivados por diversas conferências nas décadas de 1970 

e 1980, culminando com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento em 1992, no Rio de Janeiro. Hans Michel van Bellen
256

 pesquisou 

sobre indicadores ambientais, relatou que em 1996 reuniram-se em Bellagio, Itália, 

especialistas e pesquisadores em avaliação para discutirem as diferentes iniciativas de 

avaliar a sustentabilidade. O resultado desse encontro foi a formulação do que se conhece 

por Princípios de Bellagio, e servem para “avaliar e melhorar a escolha, utilização, 

interpretação e comunicação de indicadores.”
257

 Apesar de ser unânime o reconhecimento 

do papel crucial que desempenham os indicadores para mensurar o desenvolvimento 

sustentável, é difícil vislumbrar alguma forma de medir o desenvolvimento sustentável 

que tenha ampla aceitação, além de respeitar os dez critérios de Bellagio. Como afirmou 

o professor José Eli Veiga, da Universidade de São Paulo, 

É possível que se tenha pecado por excesso de pretensão ao se 

estabelecer esses dez princípios. Todavia, mesmo que a referência seja 

apenas o quinto critério – foco prático: as avaliações devem se basear 

num conjunto explícito de categorias que liguem perspectivas e metas a 

indicadores –, é forçoso constatar que continuam a existir sérias 

clivagens e bloqueios, tanto conceituais quanto operacionais, para que 

ele seja cumprido.
258

  

 

Em sua pesquisa, Bellen entrevistou vários especialistas no mundo todo, nas 

esferas educacionais, governamentais e não governamentais, para saber quais os 

indicadores mais aceitos e utilizados. Os três mais citados foram o Ecological footprint 

method (Pegada Ecológica), Dashboard of sustainability (DS) e Barometer of 

sustainability (BS).  

Não se encontraram dados de qualquer indicador de sustentabilidade ou ambiental 

para o município do objeto de estudo. Embora, no Programa Plurianual de Trabalho do 

Cabo de Santo Agostinho
259

, destinaram em 2010 R$ 250 mil para realizar estudos, 

elaborar e executar projetos para o desenvolvimento sustentável do município e R$ 200 
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mil para o fortalecimento jurídico-institucional dos instrumentos de desenvolvimento 

urbano e ambiental.  

 

3.5.2. ANÁLISE DO DISCURSO VISUAL   

O autor Gillian Rose mencionou Foucault em seu livro Visual Methodologies para 

destacar a importância da noção de discurso que tanto desenvolveu, ele salientou que “the 

notion of discourse is central to both Foucault´s theoretical arguments and to his 

methodology.”
260

 O discurso é um pensamento específico a respeito do mundo, a forma 

como o mundo é visto e entendido pelo sujeito ou por um grupo. O grupo pode ser 

formado por conhecimentos que compartilham em comum, como algo é pensado e como 

se comporta de acordo com o que pensa. As palavras do próprio Foucault descrevem o 

discurso, dentro de uma abordagem psicanalítica, não sendo simplesmente  

aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo, é também aquilo que é objeto 

do desejo, e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar.
261

   
 

Na pesquisa desenvolvida nesta dissertação, o grupo estudado é do gênero 

feminino, remanescente quilombolas, nordestinas brasileiras, numa faixa etária 

abrangente, de 32 a 72 anos. Qual o discurso que compartilham a respeito da paisagem e 

de seus símbolos? As imagens relacionam-se com os índices sociais e indicadores de 

sustentabilidade? No decorrer da pesquisa novas perguntas surgem: Pelo o quê este grupo 

Onze Negras luta? Qual seria o apoderamento? 

Os discursos são articulados através de todos os tipos de imagens visuais e/ou 

textuais e/ou verbais, especializados ou não, e também através de práticas que estas 

linguagens permitem. A diversidade de formas através da qual o discurso pode ser 

articulado, significa que a intertextualidade é importante para a compreensão do discurso. 

A intertextualidade refere-se ao modo que os significados de qualquer discurso visual ou 

verbal ou textual dependem não somente deles e sim da combinação entre eles. Rose 
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afirmou que é possível pensar na “visualidade” como um tipo de discurso. Uma 

“visualidade” específica faz certas coisas tornarem-se visíveis, e outras invisíveis.
262

 

Portanto, faz-se pensar na visualidade das mulheres da comunidade quilombola Onze 

Negras.    

O método aplicado refere-se à pesquisa participativa qualitativa, com entrevista 

aberta em gravador, e “photo-elicitation”.
263

 Laura Terragni escreveu sobre a pesquisa de 

gênero conduzindo-a sob a ótica de uma “metodologia feminista”
264

, na qual a pesquisa é 

realizada pelas mulheres e para elas. Esta corrente, que ganhou ênfase a partir de 1970, 

criticou o método do pesquisador como “árbitro neutral e objetivo”
265

, procurou revelar a 

construção do seu trabalho identificando os obstáculos, imprevistos e sentimentos. A 

autora enfatizou a importância no caminho da “pesquisa de percursos novos que ajudem a 

entender a experiência das mulheres, na vida real, no sistema de relações, com a própria 

linguagem delas”
266

, por isso a opção de utilização do recurso fotográfico. Nesta 

metodologia, o uso da entrevista constitui um ponto de referência essencial de análise, 

pois refere-se à tradição oral das mulheres.
267

 Terragni apontou para a armadilha pós-

moderna em descategorizar a mulher, na qual nenhuma afirmação geral sobre as mulheres 

é justificável. Faz-se imperativo a “preservação de um sujeito que seja capaz de uma ação 

política – além de uma reflexão científica – contra o risco de colocar em invisível aquilo 

que, com muita fadiga foi colocado em evidência”.
268

       

A introdução à comunidade foi feita por intermédio de uma companheira do 

mestrado do Prodema-UFPE, Maria José Pereira, que a conhecia dos movimentos sociais 

do Cabo de Santo Agostinho. O envolvimento com a comunidade ocorreu durante dois 

anos, com visitas e periódicos contatos telefônicos. A observação passiva de escutar, de 

respeitar seus pontos de vista foi importante para adquirir a confiança delas. A proposta 

do trabalho foi sendo exposta conforme as conversas evoluiam para mais intimidade. 
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Tudo o que se conversava de relevância para a pesquisa era anotado no caderno de 

campo, discretamente.  

A intenção de trabalhar com imagens realizadas pelas próprias representantes 

comunitárias é um viés utilizado na sociologia e antropologia, de acordo com Sylvain 

Maresca e John Collier, conforme mencionado no capítulo anterior. A utilização do 

recurso fotográfico apodera o sujeito da pesquisa de reflexão, crítica, dá voz aos seus 

pensamentos e sentimentos. O método de “photo-elicitation”
269

consiste em ter a 

fotografia como instrumento da pesquisa, que gera uma base de dados. As fotografias são 

tiradas, extraídas pelos entrevistados (ou pelo pesquisador) e analisadas por eles 

conjuntamente com o pesquisador. A discussão em cima das imagens levará a outras 

revelações que não se obtém somente em uma entrevista. Após ter adquirido confiança, 

realizou-se uma entrevista formal com tópicos direcionados às memórias, à paisagem e ao 

complexo industrial. Buscou-se precisões sobre os hábitos, cultura, família, cheiros, 

paladares, modo de vida. A partir disto, geraram as reflexões sobre a paisagem e se sua 

mudança tinha a ver com a proximidade do complexo industrial.       

A impossibilidade de realizar com as onze mulheres, do grupo Onze Negras, não 

foi motivo de desistência, e sim, de aceitar a realidade como se apresenta, e por acreditar 

no resultado final que poderia ser obtido. Em um primeiro momento, deixou-se uma 

câmera fotográfica descartável para cada uma das seis participantes/representantes das 

“Onze Negras”, com blocos para anotar o que quisessem sobre cada foto. A câmera 

fotográfica descartável de sistema analógico tinha: filme de rolo 400 asas, 24 poses, flash 

embutido ao acionar um botão. Mesmo sendo de fácil manuseio, elas sentiram-se 

inseguras para realizar o trabalho. Estiveram três meses com os equipamentos e somente 

a Dona Vera executou o trabalho.   

Percebeu-se que necessitava de uma oficina sobre imagem e paisagem. A oficina 

foi um encontro para conversar sobre o olhar, desmistificar a câmera com trabalho 

prático; assim deu-se mais apoio a elas. Confessaram que tinham dificuldade para 

escrever, vista cansada, sem paciência, achavam melhor se não tivessem que escrever, 

pois preferem falar. Combinado. Pessoas com alto grau de oralidade. Até hoje na África, 

                                                 
269

 O termo em inglês é aplicado à extração sutil de informações durante uma conversa aparentemente 

normal e inocente, tal qual o fazem os agentes de inteligência. Em português o mais próximo é elicito, que 

é  atraído, seduzido, extraído. ROSE, G. op.cit. 241,242.  



122 

 

em determinados povos, como os Hereros no deserto entre Angola e Namíbia, têm-se na 

oralidade a maneira pela qual as tradições, as sabedorias, os ensinamentos são passados 

de geração a geração.   

A segunda vez que permaneceram com o equipamento, receberam um roteiro para 

orientar, assim conseguiram fotografar e não foi preciso escrever sobre cada uma das 

fotos. Todas, sem exceção, pediram a alguém para fotografá-las ou com a família e/ou 

sozinhas, portanto serão estas fotos que iniciarão cada trabalho. As demais foram tiradas 

por cada uma delas, no período entre abril e maio de 2011. No total foram escolhidas para 

a conclusão do trabalho de campo, pela pesquisadora, 60 fotografias de uma amostragem 

de 168, a seleção é explicada no sub-item 3.5.2.3. A Análise. A sequência adotada será 

por idade, começando pela mais velha.    

 

3.5.2.1. DISCURSO VISUAL 

 

Foto 1: Parte da família da Dona Conceição, ela está ao centro. 

Dona Conceição, a mais velha das Onze Negras, com 72 anos, tem dois filhos e 

criou dois sobrinhos, tida como uma das melhores cozinheiras da comunidade e 

mediadora de conflitos. Concluiu a 1ª série, não tinha consciência de que era 

remanescente quilombola até participar da capacitação em Salgueiro na Comunidade 

Quilombola de Conceição das Crioulas, “eu não sabia que era quilombola. Hoje tenho 
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orgulho da minha origem.” Saudosista do tempo em que era criança, era muito feliz 

mesmo sem energia. Sua família vivia da caça de paca, cutia, préa, comiam tudo,  

...com a idade o estômago fica mais frio, com menos coragem pra 

||comer a caça – tatu. Os animais são muito raros hoje em dia. Hoje 

pagam muito caro por eles. Quando era pequena haviam muitos 

animais, ovo de camaleoa, passava dois dias pra comer, mãe passava na 

farinha.
270

  

 

 

 

Foto 2: Galinheiro, Dona Conceição, 2011.  

 

A foto 3 é da casa da sua filha em obras, após o genro ter sido contratado pelo 

Estaleiro Atlântico Sul, denota aumento na renda familiar, conforme afirma Dona 

Conceição.  
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Foto 3: Casa de sua filha, Dona Conceição, 2011. 

Com Suape mudou o modo de vida. O pessoal aqui meu arranjou 

emprego. Neto tá trabalhando no estaleiro Atlântico Sul. Dois genros 

trabalham lá e sobrinho fez casa aqui também tá lá. A vida melhorou 

com o emprego ... mas a vida é ciclo, às vezes tá bom às vezes não. 
271

 
  

 

Foto 4: Caminho para o seu lote, Dona Conceição, 2011. 

 

Para Dona Conceição a creche é muito importante porque as mães podem ir 

trabalhar despreocupadas, pois seus filhos terão lanche, brincadeiras, carinho, tudo o que 
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uma criança precisa. Fica feliz por essa conquista pra comunidade. A foto tirada por ela 

confirma o valor que dá à creche. 

 

                           Foto 5 : A creche, Dona Conceição, 2011. 

 

 

   
   Foto 6: o poço por trás de sua casa, Dona Conceição, 2011.  
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 “Paisagem acho assim ... as árvores é bem bonita, o poço. Os passarinhos voando 

também é paisagem. Sim. Faço parte porque gosto do verde.” De acordo com Dona 

Conceição, há bem pouco tempo atrás tinha peixe no pequeno açude. Um biólogo 

contratado pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho visitou o local para estudar a 

viabilidade de voltar a ter peixes no poço. Dona Conceição pescava nos brejos com seu 

pai e irmãos, depois no açude, sente falta de não poder mais. Crê que os peixes se 

extinguiram por causa do lixo que a fábrica de colchão jogava nele.  

 

Foto 7:  Mandala de horta, Dona Conceição, 2011. 

Gosto de plantar, estar mechendo com a natureza. Ser humano interfere 

muito. ... As usinas tá dando calda no rio – água quente, viam os peixes 

morrendo e alguns pescavam pra comer. Quando comiam o peixe 

sentiam o gosto do que era colocado na água. A natureza está gritando, 

mas as crianças não ligam ... até digo pra cuidar do lixo, mas não ligam. 

A agressão é grande. Não coloco mais o fogo no mato, acreditava que 

fazia mais fértil, aprendi que não é assim numa oficina do meio 

ambiente.
272  
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Foto 8: Milho, Dona Conceição, 2011. 

 

 

 

Foto 9: Dona Adelina 

 

Dona Adelina é irmã de Dona Conceição e Dona Maria José, tem 66 anos, três 

filhos, uma filha natural e dois adotivos, concluiu a 5ª série. Adquiriu com seu pai o gosto 

pela poesia, literatura de Cordel e Coco de Roda. Trabalha como empregada doméstica há 

vinte e cinco anos na mesma família, mas agora, só vai duas vezes na semana para lavar e 

passar, usa pouco a máquina de lavar, está cansada do trabalho. Dona Adelina quer parar 

de trabalhar, é aposentada como agricultora e recebe um salário mínimo, se dependesse 
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dos patrões teriam que pagar quinze anos de benefício e eles recusaram-se. Não quis 

colocá-los na justiça. Mesmo assim, a patroa não a “deixa” parar de trabalhar, “pedi a ela, 

mas ela não ...  no dia que digo que vou sair, ela inventa uma coisa e outra.” Apesar do 

patrão a considerar da família, Dona Adelina disse “sou da família nada.”  

Luta sempre por melhorias para a comunidade. O transporte continua precário, 

também o saneamento, em fossa. A escola da comunidade é boa, pois oferecem merenda. 

Sua filha adotiva está na 8ª série, no Cabo de Santo Agostinho, porque na comunidade só 

vai até a 5ª série. O lixo é recolhido três vezes na semana pela prefeitura. Foi muita luta 

para tirar o “lixão”; o que mais lhe incomodava com a proximidade era o cheiro, a 

fumaça quando queimavam o lixo e mosca. Rato não dava porque tem um gato.  

Pessoa de personalidade muito forte Dona Adelina questionou: “qual a função 

deste trabalho, o que nós vamos ganhar com isso? Vocês estudantes vem aqui, fazem um 

monte de perguntas, pra quê? Estamos aqui na mesma.” Um pouco antes da entrevista, 

ela estava vindo do roçado, com um lenço na cabeça, botas, luvas e camisa de manga 

comprida para proteger do “mato que corta”. A entrevista durou uma hora. 

Sobre se haviam rituais relacionados à plantação, ela disse:  

 

Foto 10: Bananeira e mangueira, Dona Adelina, 2011. 
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Meu pai tinha esse  negócio das fase da lua, mas pra mim não tem isso 

não, choveu plantou. Banana, melancia, tinha a fase da lua. Não 

procurei saber disso não.
273

 

 

A relação com a pesca é tão forte que ela é referenciada como a pescadora no 

livro Onze Negras – comunidade quilombola. Aprendeu a pescar com o pai, atualmente, 

orgulha-se em pescar por prazer, pois já foi o tempo que a necessidade era grande e 

pescava todos os dias para alimentar os irmãos. A base da alimentação familiar vinha dos 

peixes de água doce. Às vezes, eles (nove filhos) dormiam sem comer à espera do pai que 

havia saído à tarde para pescar e só retornava às dez da noite com os peixes. Lamenta que 

hoje já não tem mais peixes como antigamente, praticamente acabaram todos, haviam 

muitas espécies. Lembrou que ela pescava nos brejos, só iam ao rio com o pai. O Rio 

Pirapama.   

 

Foto 11: Poço atrás da casa da irmã, “até ali não tem mais peixe”, Dona Adelina, 2011. 

 

não tem mais tanto lugar pra pescar, e também to cansada ... a gente 

pescava mais nos brejos, sabe, no rio quem pescava mesmo era papai, 

depois que ficamos grande foi que ele morreu não pescava mais. A 

gente ia com ele ... saía nadando, pescava jereré, dianzó, ipuçá, carapó, 

jundiá, muçú, traíra, cascudo, camarão, matroé. ... sete horas da manhã 

já tava pescando pelos brejos pra dar de comer pros meus irmãos. ... O 

rio que tem é o Pirapama. Tem peixe não, tem nada ... esse negócio de 
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escavação, né, pra uma coisa e outra ...acabousse os peixes, acabousse 

tudo.
274

 
 

 Ela reflete um pouco antes de responder sobre a paisagem. Sem o conhecimento 

teórico, intuitivamente, inclui-se na paisagem numa relação de dependência e tudo ao seu 

redor; ela acha que o ser humano interfere, mas não sabe dizer como. 

 

 

Foto 12 : Paisagem, Dona Adelina, 2011. 

 

Paisagem pra mim, é esse mato, essas coisa que vejo, é o universo. 

Acho que eu faço parte da paisagem, porque eu dependo dela. Acho que 

o ser humano interfere na paisagem, mas não sei como, mas acho que 

interfere.  
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Foto 13 : Coqueiro e mato, Dona Adelina, 2011. 

 

A foto 14 radia a luz do dia, denotando a força que traz a vida para natureza, a 

árvore carregada de frutos mostra que a terra é boa, dá tudo o que plantar nela. De acordo 

com Dona Adelina só se passa fome se estiver três dias sem comer. Herdou a arte de 

cultivar diversos alimentos e a sabedoria das plantas medicinais. Antigamente, as pessoas 

não iam tanto ao médico.  

 

Foto 14: Fruta pão, Dona Adelina, 2011. 
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Pirão de peixe, de feijão, plantava macaxeira, feijão, mandioca, milho. 

A casa de farinha era dividida. Arroz, macarrão era só no domingo. 

Galinha de capoeira não tem quem me faça comer, enjoei. Às vezes era 

farofa com carne de charque, no domingo sempre tinha um comezinho 

melhor. No barracão comprava de arrouba, as sacas de fuba. ... Bolacha, 

manteiga e pão. “Vou lavar bem a boca pra tirar o gosto da fuba pra 

comer o pão” – o irmão dizia. Tempo bom foi aquele, o pessoal era 

mais inocente. Se fosse a necessidade que a gente passamos ... o tempo 

era bom. ... Arruda, pitanga pra dor de ouvido. Antigamente a gente não 

vivia muito em médico não. ... Lambedor de sete ervas, sete matos, 

misturo boto pra ferver – agrião, mastruz, pitanga, suco de laranja, 

colônia, depende da pessoa. Banho pra asseio – pepaconha, pra coceira, 

planto de mato, tá dentro de mato. 
 

A filha, Antonia, trabalha na escola da comunidade e seu marido está empregado 

em Suape, a condição melhorou por causa do trabalho, agora eles têm possibilidades de 

ter um filho; os dois estão aumentando a casa para a futura chegada do bebê. A foto a 

seguir tirada ao entardecer passa a sensação de aconchego, como se estivessem em um 

ninho. 

 

 

Foto 15: Casa da filha, Dona Adelina, 2011. 

 

... tem um genro que está trabalhando em Suape, tem o marido de uma 

sobrinha. O ônibus vem pegar os funcionários, na pista da BR. ... Na 

outra comunidade mais à frente tem muita gente que trabalha em Suape. 

Trouxe benefício pra muita gente, trouxe trabalho pra muita gente que 

estava sem. 
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Mais uma foto que mostra uma sensibilidade interna que é expressa no olhar. A 

intimidade que possui com a natureza revela-se em suas imagens, quase como uma 

entidade da natureza. 

  

Foto 16: Papoula, Dona Adelina, 2011. 

 

Minha relação com a natureza é boa, viu. Se eu fosse uma pessoa só 

vivia por dentro do mato ... eu gosto, só vivia no mato, eu adoro a 

natureza, me sinto bem, me sinto bem mesmo quando estou assim por 

dentro do mato. 
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Foto 17: Dona Maria José 

 

Dona Maria José, tem 55 anos, casada com o sr. Djalma José de Santana teve dois 

filhos. Gosta de ser conhecida como a 6ª negra. Sua atividade principal é fazer as pessoas 

sorrirem. Está sempre com um sorriso no rosto, alegre, comunicativa, observadora, revela 

auto-estima ao dizer: “eu posso ser feia, mas me acho linda.”
275

 

No dia da entrevista, ela não estava bem disposta, demonstrou um pouco de 

impaciência ao responder rapidamente. O seu discurso teve um teor de certo 

distanciamento da natureza, diferentemente de suas irmãs, isto acabou sendo revelado nas 

imagens que produziu. Percebe-se o valor dado a sua família por estar presente em 50% 

das imagens. A foto 18 mostra seu irmão e cunhada indo até o mato, foi tirada por trás de 

sua casa. Ao fundo tem um morro que pertence ao Engenho Guerra, plantado de cana de 

açúcar. A mancha escura na parte superior da fotografia foi efeito do seu dedo.   
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Foto 18: Irmão e cunhada, ao fundo morro do Engenho Guerra, Dona Maria José, 2011. 

 

“Paisagem é quando passa pelo mato.”
276

 Ao ser indagada se faz parte da 

paisagem, “faço parte de nada não,” “sou muito feliz aqui”. A maior riqueza pra ela são 

seus seis netos, abaixo uma delas no quintal ao lado da casa. 

 

Foto 19: A neta no quintal, Dona Maria José, 2011. 

Dona Maria José não guarda saudade do passado, da infância, lembra que 

brincava de tudo menos de coisa feia, “hoje quando começa (os jovens) a brincar ficam 
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pelados.” Cita as brincadeiras de roda, cabra-cega e estátua. A cena abaixo capturou um 

momento de brincadeira para ela.  

 

Foto 20: Jovens à sombra, Dona Maria José, 2011.  

Quando era pequena tinha somente a casa do seu pai, as outras ficavam longe, não 

tinham energia, a luz do candeeiro funcionava com óleo de baleia. Enquanto a mãe saía 

para lavar roupa na destilaria, ela ficava com as irmãs e irmãos em casa sozinhos. 

 

Foto 21: Sua irmã Dona Conceição, Dona Maria José, 2011. 

Suape não mudou nada para ela, a empresa está muito longe da comunidade, “tá 

muito longe daqui”. Ela tem consciência de que Suape gera empregos, mas teme que algo 
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de ruim possa acontecer no futuro. Relatou que teve uma visita de um homem “do chapéu 

grande” dizendo que queria comprar as terras para fazer hospedagem para Suape. Tentou 

fotografar os animais que possui, a foto do gato ficou muito escura e a do galo também. A 

foto 23 percebe-se duas galinhas que são criadas soltas. 

 

Foto 22: Sua casa por dentro, Dona Maria José, 2011. 

 

 

Foto 23: Galinhas soltas ao lado da casa, Dona Maria José, 2011. 

Para Dona Maria José “ser humano não interfere na paisagem. Ser humano é ser 

humano, paisagem é paisagem.” Fica claro que não tem a consciência da relação existente 
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entre ambos. Mesmo assim, fotografou por diversos ângulos a obra da construção da casa 

de sua filha.  

 

Foto 24: A obra, Dona Maria José, 2011. 

 

 

Foto 25: Marido, sr. Djalma, Dona Maria José, 2011. 
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Foto 26: Dona Vera. 

Dona Vera tem 55 anos, é casada com o sr. Luiz Antonio Fernandes (tio de Maria 

de Fátima) com quem teve sete filhos. No livro das Onze Negras é descrita como uma 

pessoa doce, realmente, é de extrema simpatia e delicadeza. Viveu a infância no interior 

de Pernambuco, no Engenho Passira. Quando adolescente mudou-se com a família para o 

Cabo de Santo Agostinho, onde conheceu o jovem Luiz Antonio. Rapidamente decidiram 

se casar, como ela disse: “ele já me robou” e mudou-se, novamente, para a comunidade, 

sem a mãe e o padrasto saberem. Fizeram quarenta anos de casados e de vida na 

comunidade.  

Atualmente, dedica-se ao trabalho de reciclagem, após ter feito um curso de 

capacitação. Transforma o papelão em flores, jarros, pássaros, o que vier em desenho. Ela 

sempre ganha a cola e as tintas, de uma empresa do cabo de Santo Agostinho, que precisa 

para moldar as formas e depois pintá-las.  O atelier é no quintal de sua casa, onde tem 

uma mesa e todo o material. Abre as portas para quem quiser aprender. Está ensinando e 

estimulando os mais jovens a participarem do processo de produção. Reclamou da falta 

de iniciativa dos jovens.  

A base de dados dela é maior do que todas as outras pois acabou produzindo duas 

vezes com o equipamento. Isto mostrou que a possibilidade de fazer em dois momentos 

diferentes, com um espaço de tempo razoável, no caso foram de oito meses, tornou o 

trabalho mais denso, mais aprimorado.   
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A entrevista durou uma hora, com riqueza de detalhes.  

Quando ela chegou na comunidade, tinha plantação de cana de açúcar do pai da 

Dona Fátima, no outro lote (pai de Dona Conceição) também plantavam. Tinha somente 

quatro casas, as três ditas no começo do capítulo e mais a dela que fizeram depois deles 

se casarem. As casas eram de barro, fixas com paus que tiravam da mata, “minhas 

“criança” subiam em cima da cama, pegavam nesse “caibo” e se balançavam”, não via a 

hora de tudo vir abaixo. O depósito de gás fica localizado no lugar de onde tiravam a 

lenha da mata para cozinhar. Interessante pensar que neste lugar do depósito permaneceu, 

simbolicamente, a fonte de energia para cozinhar.   

 

Foto 27: Vista panorâmica na frente de sua casa, Dona Vera, 2011. 

Eu plantava no roçado, vivia no roçado ... tinha pé de bananeira, que era 

ali atrás, era um roçado grande que tinha como daqui lá “de junto” 

naquelas casas ali (apontou para a localização), de macaxeira, inhame, 

que a gente plantava pra ajudar na criação dos filhos, né. Agora é tudo 

diferente, vai tudo pra firma ...
277

 

 

Dos sete filhos, quatro moram na comunidade, todos começaram a ser 

alfabetizados na comunidade por Dona Conceição, “as primeiras letras”. Naquele tempo, 

não existia a escola, precisavam sair para estudar no Cabo de Santo Agostinho. Muitas 

crianças acabavam sem estudar por falta de condição dos pais. Hoje, os netos vão 

primeiro para a creche comunitária e depois estudam na escola até a 5ª série. Na foto 29, 
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Dona Vera registrou esse marco para a melhora de vida da comunidade. Sem dúvida é um 

espaço simbólico para a comunidade quilombola, onde podem continuar os ensinamentos 

das raízes étnicas. Outro ponto valorizado na comunidade é o Programa de Erradicação 

de Trabalho Infantil, foto 28. 

 

Foto 28: PET, Dona Vera, 2011. 

 

 

 Foto 29: A Escola Padre Henrique Vieira – atende 220 crianças, Dona Vera, 2011. 
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 Foto 30: Escadaria, Dona Vera, 2011. 

 Por trás da escola, na foto 30, encontra-se a escadaria que foi uma conquista da 

comunidade junto à prefeitura, conforme mencionado no primeiro sub-item. Ela termina 

na estrada de acesso à comunidade e de onde pode ir para os outros dois lotes. Foto 31, 

tem um outro enquadramento da escola, escadaria, com as netas e o neto posando na 

paisagem, ao fundo vê-se a ampliação de uma casa e o centro cultural mais abaixo. 

 

 Foto 31: Netas, escadaria e escola, Dona Vera, 2011. 

 Ao término da escadaria chega-se à estrada de acesso. Na foto 32, tem a visão da 

parte mais crítica desta estrada. Em tempos de muita chuva nem a kombi consegue 
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passar, os moradores precisavam andar na lama para pegar a kombi na estrada asfaltada, 

na foto 33. A própria pesquisadora chegou a atolar neste caminho, obteve ajuda do sr. 

Maurício, irmão de Dona Fátima, que apareceu quase como “um anjo vindo do nada”. 

 

 Foto 32: Estrada de acesso, Dona Vera, 2011. 

 Em 2009, na primeira visita à comunidade, a estrada era bem melhor, bem 

diferente de como está agora. Antes, havia a mata do lado esquerdo de quem entra, a 

estrada era de terra, mas mesmo em dias de chuvas o solo aguentava; após o 

desmatamento começaram agravar os problemas de intransitabilidade, o tamanho da 

largura da estrada aumentou e o solo ficou mais “fofo”. A estrada asfaltada termina na 

estrada BR 101. A foto 34, também mostra a kombi, com o Rio Gurjaú passando por trás, 

uma bela imagem com o reflexo na água e as meninas curiosas.  
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   Foto 33: Encontro das estradas de acesso, kombi saindo, Dona Vera, 2011. 

 

Foto 34: Kombi “Pista Preta”, ao fundo o Rio Gurjaú, Dona Vera, 2011. 

O transporte da kombi é precário pois são muitas pessoas que precisam ir para o 

centro do Cabo de Santo Agostinho. Às vezes, nem aparece a kombi, então ficam à mercê 

de conseguir uma carona. Para Dona Vera, Suape está acabando com “tudo”, com o 

verde, só vai ter as fábricas. “Aqui atrás mesmo, só tem terra, acabou com tudo. Tinha pé 

de macaíba, pé de manga, derrubou a mata toda. Destruiu o roçado de um morador. 

Trouxe melhora pelo lado do emprego, e piora pelo lado da destruição do verde.”   
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Foto 35: Local que era mata, hoje espaço para atender às empresas de Suape, Dona Vera, 

2011. 

 

O marido faz “bico” como carpinteiro em Suape, onde também tem uma filha que 

está trabalhando em serviços gerais, a que é enfermeira também vai trabalhar em Suape. 

No dia da entrevista, os funcionários de Suape estavam em greve e sua filha ficou em 

casa. 

 

Foto 36: Área de terraplenagem que fica ao lado da escadaria, Dona Vera, 2011. 
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Na entrevista, ela recordou como era a vista por trás de sua casa “era uma mata 

só”. O saneamento foi feito em fossa, e tem o rego para escorrer a água da roupa lavada. 

A vista da foto 38 é a foto 37. 

 

Foto 37: Rego que escoa água de sua casa. Área aterrada atrás, Dona Vera, 2011. 

 

Foto 38: Sr. Luiz Antonio, seu marido, e a neta, Dona Vera, 2011. 

Bem ao lado de onde eles estão na foto 38, encontra-se o local de reciclar, na foto 

39. Dona Vera está incentivando o trabalho com a reciclagem, “ajuda a tirar do lixo para 

fazer uma peça bonita”. Ela ganhou dinheiro para comprar o remédio da pressão que 

custou R$ 55,00, “é caro, não vou tirar da feira, compro minha sandália também.” 
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Lamentou a preguiça juvenil, “só querem saber de namorar e celular pra falar com as 

amigas, a conversa delas é essa.”  

 

Foto 39: Aprendizes de reciclagem, Dona Vera, 2011. 

 

Foto 40: Material de trabalho, Dona Vera, 2011. 

Criou os filhos pescando, o marido não caçava. Ambos pescavam com “puçá”, 

rede de nylon trançado, pescavam também com o “cóvo” que colocavam à noite, e de 

manhã bem cedo buscavam cheio de peixes, caiapó, cascudo, “todo o tipo de peixe”. 

Comiam peixe com macaxeira, plantavam também as verduras: bredo, maranhão, 

coentro, cebolinha. Atualmente, a realidade é outra bem diferente como relata: 
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Foto 41: Rio Gurjaú, Dona Vera, 2011. 

Ele (o rio) tem peixe, tem peixe, mas não serve pra comer ...  porque ele 

é muito poluído,...o povo da usina joga coisa dentro, ai tem coisa morta 

assim, bicho, animal, tem vezes que tem até gente, que jogam dentro do 

rio. ... como é que a gente vai lá pescar uma comida pra dar ao nosso 

filho?  

 

Dona Vera pensou como o senso comum ao dizer que a paisagem são as plantas, 

se ela pudesse ela plantava mais, gosta do verde. Ela respondeu que faz parte da paisagem 

porque na casa dela tem sempre uma planta. O ser humano interferiu na paisagem porque 

cortou as árvores, tirou as plantas. A paisagem mudou porque tem mais casas e menos 

verde, menos mata. Se ela pudesse queria ver só o verde, “daqui a pouco não vai ter mais 

verde, só vai ter casas.”  

Dona Vera preocupou-se com a alimentação familiar, disse que o “ovo da terra” é 

melhor do que o da granja, que os animais recebem injeção para crescerem mais rápido, 

isso tudo faz com que as pessoas sejam mais fracas e mais doentes do que antigamente. 

Entretanto, antes não tinham tanta oportunidades para aprender uma profissão, como 

costurar, que aprendeu brincando de boneca. 

Por baixo do ar sereno, do sorriso doce, há um ser inquietante que não se cansa de 

lutar por melhores condições para sua família, uma alma artística que se expressa nas 

roupas, na comida, na reciclagem, e nas imagens. A foto 42 revela um pouco desse seu 

lado. 
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Foto 42: Neta mais nova, Dona Vera, 2011. 

 

Foto 43: Dona Maria de Fátima e sr. Marcos Mariano, seu marido. 

Dona Fátima tem 52 anos, é casada com o sr. Marcos Mariano com quem teve 

uma filha e um filho, juntos criam uma sobrinha. Líder comunitária e presidenta da 

associação AMPRUQUION, procura ajudar a todos na comunidade. Desde pequena 

trabalhava no plantio e corte de cana de açúcar, depois trabalhou como empregada 

doméstica. Desde o início dos contatos foi extremamente simpática à pesquisa.  
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O seu equipamento fotográfico apresentou problema, resolveu-se fotografar com a 

câmera do celular, não comprometendo a proposta e o resultado da base de dados. Suas 

imagens trazem representações simbólicas das conquistas da comunidade.  

 Chegou para a entrevista, que durou uma hora e meia, com os cabelos arrumados 

em penteado afro, e vestido em estampa africana. Discurso com muitos detalhes e 

informações. Devido à aproximação com a avó materna e com sua mãe guardou as 

histórias que lhe foram passadas oralmente. A infância da avó foi no Engenho 

Massangana, onde havia a senzala desativada, cortando cana de açúcar, lá conheceu o avô 

de Dona Fátima. O respeito pelos mais velhos é representado na foto 41.  

    

Foto 44: Dona Maria, a mais velha da comunidade, Dona Fátima, 2011. 

As galinhas eram criadas com cupim que dava na mata, hoje, criam-se com restos 

de comida. Nunca compraram milho ou farelo para dar às galinhas. Os cupins não estão 

mais no mato, estão em baixo das casas. As árvores frutíferas eram: jabuticabeira, 

goiabeira, de macaíba, de cajá. A mandala-horta abastece algumas famílias da 

comunidade, o projeto foi implantado pelo Banco do Brasil. O centro cultural é resultado 

da vontade das pessoas da comunidade.      
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Foto 45: Mandala-horta com o galinheiro no centro, Dona Fátima, 2011. 

 

 

Foto 46: Centro Cultural, casa branca e verde, Dona Fátima, 2011. 

Hoje em dia, caça-se o teijú, jiaboi, timbu. Na semana anterior, um rapaz da 

comunidade pegou um jacaré no rio, “tratou o bicho e dividiu”. Alguns ainda criam 

cabras e cavalos, fotos 47 e 48.  
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Foto 47: Cabra e cavalo, Dona Fátima, 2011. 

 

Foto 48: Meios de locomoção, Dona Fátima, 2011. 

A maior dificuldade para ela era conseguir estudar, pois para comer, eles 

plantavam, pescavam, não passavam fome. “Na hora do jantar tinha a macaxeira no fogo, 

cada um da gente tinha uns quindinho de coco (pratinho) que era pra gente botar o peixe e 
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o molho de pirão.”
278

 O que ela sente mais falta é do estudo. Para ela o “Porto de Suape 

que tá vindo aí, tá libertando o “pessoal” do corte de cana.”  

 

Foto 49: Paisagem da comunidade, Dona Fátima, 2011. 

 

Paisagem pra mim é muito mato verde. Minha avó dizia que a natureza 

protegia das doenças. E é verdade. ...aqui, tem muita mata, graças a 

Deus a gente não tem doenças, sarampo, rubéola, a doenças da gente é 

pressão alta que é de família. A população aqui é muito saudável, ... a 

gente tomava água da cacimba com sapo em cima, com cobra, água 

escumada ... hoje em dia ninguém quer tomar mais. ... ninguém sentia 

nada, quanto tinha problema era crise de verme, mamãe já sabia. 
     

Se considerou parte da natureza porque a protege, assim como, sua avó e seu pai 

não gostavam que cortassem as árvores. O ser humano interferiu na paisagem 

desmatando. As casas também fazem parte da paisagem. Suape prejudicou a comunidade 

com a terraplanagem, por causa desse desmatamento os bichos começaram aparecer, 

como cobra, os telefones funcionaram piores. O proprietário pagou uma multa por não ter 

um projeto para a área, em processo judicial foi decidido para recuperar a estrada de 

acesso.   

                                                 
278

 Entrevista em 26 de março de 2011. 
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Foto 50: Paisagem com a terraplenagem ao fundo, e a escola – casa verde, Dona Fátima, 

2011. 

Dona Fátima quis registrar o futuro da comunidade, seu neto e sua sobrinha-neta, 

neta de Dona Vera, foto 51. 

 

 

Foto 51: Nova geração, Dona Fátima, 2011. 
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Foto 52: Valdirene e sua filha. 

Valdirene tem 32 anos, dois filhos, uma menina de onze anos e o menino com 

dois anos, é filha de Dona Maria José. Formou-se no magistério, mas no momento não 

está lecionando porque acabou o contrato, que permitia dar aulas na escola da 

comunidade, e não conseguiu passar na prova do concurso do município. Por enquanto, 

estava como monitora no Programa de Erradicação de Trabalho Infantil (PET), mas não 

fotografou o lugar, este foi fotografado por Dona Conceição e Dona Vera, foto 28
279

. O 

trabalho no PET é lúdico, somente brincadeiras para as crianças e adolescentes. Assim, 

como sua mãe, também não gostou de lembrar do passado de quando era criança. Ela 

relatou que os homens da comunidade não trabalham mais na cana de açúcar, seu primo 

está empregado em Suape. “Antes os homens iam pro campo. Hoje eles estudam mais, só 

fica desempregado quem não se prepara e quem não quer.”
280

 

Apesar de ser professora e estar trabalhando na comunidade, Valdirene foi uma 

das que mais teve resistência para realizar o trabalho. Alegou falta de tempo. 

Compreensível, pois estava se preparando para o concurso do município e provavelmente 

não conseguia ter disponibilidade física e mental. Da segunda vez, realizou o trabalho 

registrando imagens com uma bela luz e enquadramento  

                                                 
279

 A fotografia de Dona Conceição não entrou na seleção para não ficar repetida, já que tinha outras fotos 

que melhor se enquadraram em seu discurso. 
280

 Entrevista dia 18 de março de 2011. 
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Hoje, ela vê o mundo melhor e não queria voltar no tempo, mas por outro lado, 

analisou que por causa da teconologia as crianças e jovens não quiseram mais ouvir as 

histórias dos mais velhos, “acham que não tem coisa boa pra contar.” “Antigamente 

sentavam com os antigos”, seu avô contava histórias de “quando saíram da pista pra cá” 

(onde estão agora). 

 

Foto 53: Caminho para o lote, Valdirene, 2011. 

 

Foto 54 : Filho de Valdirene brincando, Valdirene, 2011. 
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Foto 55: Quintal com as galinhas, Valdirene, 2011. 

 

Foto 56: Prima de Valdirene na árvore, Valdirene, 2011. 

Valdirene contestou que “as meninas não querem mais brincar, já pensam em 

namorar, querem ficar conversando, ter o poster do Fiuk
281

 na parede.” 

                                                 
281

 Cantor que faz sucesso junto ao público juvenil. Ele é filho de outro cantor, o Fábio Júnior. 
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Suape não mudou a paisagem, trouxe mais oportunidade de emprego. O transporte 

continuou “a mesma coisa ruim”, porque os “kombeiros” não respeitaram os horários, a 

comunidade ficou dependente sem opção. A prefeitura prometeu instalar o “Kit-

banheiro”, mas “não fez nada, quem quiser faça a sua fossa”.  

 

Foto 57: Casa de frente, Valdirene, 2011. 

 

Foto 58: Casa lateral, Valdirene, 2011. 

Ela não vai mais ao rio, só foi quando era pequena. Próximo a sua casa tem um 

olho d´água, sinalizando a riqueza do lugar. Para Valdirene a paisagem é bonita, tem 
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dendê, azeitonas, mas cortaram muito dendê por causa dos bandidos que se escondiam na 

comunidade.  

 

Foto 59 : Olho d´água, Valdirene, 2011. 

 

Foto 60: Entardecer, Valdirene, 2011. 

Ao ser questionada novamente sobre se ela se sente parte da paisagem, respondeu 

que “não sei, acho que sim, não sei. Eu sou uma paisagem, é? To gorda!” Diz que o ser 
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humano interferiu na paisagem “cortando a mata, queimando-a. Interferiu no caminho (na 

estrada de acesso) também”, foto 32. Valdirene conta que Zé Mauro é o dono da fábrica e 

do caminho também. Ele acabou com o poço da Dona Conceição e vai acabar com o 

caminho se eles não fizerem nada.   

 

3.5.2.2.  A  ANÁLISE 

 

A comunidade quilombola Onze Negras está situada na Zona Agroindustrial 

conforme o mapa de zoneamento do litoral sul fornecido pelo CPRH (Mapa 01). A 

localização nesta zona revela o quão suscetível está a comunidade às possíveis 

externalidades industriais. Além disso, a instalação do CIPS já está alterando a paisagem 

local, desde a terraplenagem (em área adjacente à entrada da comunidade) não desejada 

pela comunidade às novas construções de moradias, reflexos das oportunidades de 

empregos em Suape e em outras empresas do complexo industrial. 

A realização dos registros fotográficos, por seis integrantes das onze 

representantes da comunidade quilombola, demonstrou empenho na pesquisa qualitativa 

participativa. As representantes que não participaram do trabalho de campo tiveram seus 

motivos pessoais diversos que as impossibilitaram. Os registros foram realizados após as 

entrevistas abertas, nas quais procurou-se relatar sobre as memórias do lugar, da 

paisagem, dos costumes, das histórias, das pessoas e de como vêem o CIPS.  

Cada representante recebeu uma câmera descartável com rolo de filme 

fotográfico, com 24 poses, totalizando 144 fotos. Entretanto, uma delas, Dona Vera, 

fotografou por duas vezes, pois havia executado em um primeiro momento quando todas 

as outras tiveram dificuldades. Manteve-se este equipamento e aumentou-se a base de 

dados para 168 fotos. Conforme foi descrito no sub-item anterior, algumas dificuldades 

surgiram para parte das entrevistadas/fotógrafas, como o manuseio do equipamento. Esta 

condicionante levou à perda de qualidade técnica de parte do resultado: fotografias 

desfocadas, expostas excessivamente à luz, dedo na frente da lente, não acionaram o flash 

para as fotos em locais com pouca luz. Estas representaram a eliminação de 35 

fotografias do total.  

Das 133 restantes, 63 foram fotografias repetidas dos elementos representativos 

extraídos das entrevistas. A repetição no resultado deu-se tanto individualmente quanto 
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coletivamente. As mais repetidas por ordem decrescente representaram: as pessoas, as 

casas (em construção ou não), as árvores, as plantações, o açude, a escola, as galinhas, os 

cavalos, o trabalho com reciclagem, a terraplenagem, o PETI, o centro cultural, a creche.   

A seleção destas 60 fotos, dentre o universo de 168, foi um recorte em cima dos 

objetivos desta dissertação, explanados na introdução: verificar como está a paisagem da 

comunidade inserida em sistemas econômicos vigentes fortemente dominantes; verificar 

as mudanças na paisagem que aconteceram por causa do CIPS; identificar os elementos 

significantes para a comunidade; analisar a congruência entre paisagem, imagem e 

índices. Optou-se por fotografias que estavam com melhor enquadramento e com mais 

elementos representativos, uma seleção “bartheneana”.
282

   

Primeiramente, o elemento que aparece na maior parte da base de dados é o ser 

humano, sem ele a paisagem não existiria, por causa das interelações com o meio 

ambiente e suas subjetividades, foram 22 fotos, 
283

. Cosgrove corrobora ao dizer que “... 

o sentido de maravilhar-se com mundo humano, alegria de ver e refletir sobre o mosaico 

ricamente variado da vida humana e de compreender a elegância de suas expressões na 

paisagem humana.” 
284

 Dona Maria José, Valdirene e Dona Vera foram as que mais 

fotografaram as pessoas, enquanto que Dona Adelina foi a que menos fotografou-as, seu 

registro concentrou-se nas árvores, plantações e no açude. A seguir, alguns estratos.   

 

Sr. Djalma                                                             Sr.Lula com a neta 

 

 

                                                 
282

 Seguindo os preceitos de Roland Barthes, que escolhia as fotografias conforme o studium no qual se lê 

os mitos, considera a cultura, dotando as fotos de funções: informar, representar, surpreender, fazer 

significar, dar vontade; e o punctum um detalhe na foto. BARTHES, R. op.cit. p. 48-69.   
283

 1, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 38, 42, 43, 44, 51, 52, 54, 56.  
284

 COSGROVE, D. op cit. p.96 
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Os recursos hídricos apareceram em 6 fotos, com representações do rio, açude e 

olho d´água. A importância das águas para a humanidade é marcada por Simon Schama 

ao afirmar que estas “eram chamadas de bodies of water justamente porque, desde a 

Antiguidade, se comparava seu fluxo à corrente sanguínea...ver um rio equivale a 

mergulhar numa grande corrente de mitos e lembranças ...”
285

 A topologia do lugar pode 

ser observada nas fotos 
286

, demonstrando a suavidade das montanhas do relevo. Dentre 

os elementos morfológicos como vegetação nas fotos 
287

, e o rio Gurjaú nas fotos 
288

, 

e o solo nas fotos 
289

. Estes elementos foram observados e encontrados na análise de 20 

fotos, não houve prévia compreensão teórica das fotógrafas para tal definição.  

 

  

  

 

 

 

 
  Rio Gurjaú                                                                       Olho d´água 

O parâmetro tempo é considerado, como vetor de avaliação, a partir do 

levantamento, nas entrevistas, de registros das memórias das participantes, que ajudaram 

a identificar os elementos objetivos e subjetivos, naturais e culturais, na paisagem de 

outrora. Se fosse desenhar, ou até mesmo, representar pictoricamente o passado notar-se-

ia as significativas mudanças ocorridas nela. Entretanto, o exercício dar-se-á a nível 

imagético, na visuabilidade mental. A linguagem oral desenha na imaginação o quadro 

desta paisagem modificada; as poucas casas e habitantes existentes, a marcante presença 

                                                 
285

 SCHAMA, S. op.cit. 253. 
286

 1, 6, 12, 18, 35, 49, 27, 53, 60. 
287

 1, 6, 12, 18, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 49, 50, 53. 
288

 34 e 41. 
289

 4, 5, 27, 32, 33, 35.  
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da cana de açúcar em suas vidas, os costumes de pescar e caçar, entre outros de acordo 

com os objetos relacionados a seguir.   

Os elementos significantes mais recordados foram: a casa de taipa, (existiam 

quatro em 1970), o candeeiro (usavam óleo de baleia como combustível líquido), o fogão 

à lenha (da mata da propriedade na comunidade), a cacimba de água (reservatório 

aquífero para abastecimento), a escola distante, os rios e brejos, os peixes, a cana de 

açúcar, a Usina Bom Jesus e o Engenho Trapiche, a mata “virgem”, os animais selvagens 

e criados, as plantas medicinais, o roçado, a festa de São João, a estrada de acesso 

asfaltada, o pote para a “comadre Fulozinha” e as famílias.  

Alguns destes objetos culturais não foram fotografados, ou por não existirem mais 

(por exemplo, a casa de taipa) ou por não pertecerem mais à realidade local (por exemplo, 

a cana de açúcar) ou por não terem sido lembrados no momento de fotografar, destituição 

de seu valor (por exemplo, cacimba de água).  

Os objetos culturais, que estiveram imbuídos de significados, lembrados por todas 

as pesquisadas e presentes em 7 fotografias pode-se destacar: a escola municipal fotos  

(Dona Fátima, Dona Vera)
290

, a creche foto  (Dona Conceição, Dona Fátima, Dona 

Vera)
291

, o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil foto  (Dona Vera e Dona 

Conceição)
292

.  

  
Escola                                                                Programa de Erradicação Trabalho Infantil 

 

                                                 
290

 29, 31, 50. A escola municipal apareceu nas fotos de Dona Fátima como mais um elemento na imagem, 

não era o principal, diferentemente de Dona Vera que fotografou a escola em primeiro plano, ou segundo 

plano mas como foco da questão.  
291

 5. Todas fotografaram com um semelhante enquadramento, a casa da creche vista de longe, mostrando 

a subida.  
292

 28. Semelhante enquadramento e com jovens à porta.  
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Dos objetos culturais naturais, revelaram-se em 17 fotos: o rio fotos  (Dona 

Vera)
293

, as árvores frutíferas fotos  (Dona Adelina, Dona Conceição, Dona Vera)
294

, e 

os animais criados fotos  (todas fotografaram)
295

, o açude fotos  (Dona Conceição, 

Dona Adelina, Dona Maria José, Valdirene)
296

,a mandala-horta fotos  (Dona Fátima e 

Dona Conceição)
297

 a vegetação fotos  (em todos os registros).  

 

           
Bananeira                                                                            Galinheiro e mandala-horta 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
Galinhas soltas                                                                  Açude                            

    
 

                                                 
293

 Chamou atenção por ter sido a única a fotografar o objeto tão presente em seus passados. As entrevistas 

revelaram o quanto dependiam das pescas para a sobrevivência, fazia parte da base da alimentação das 

famílias.  
294

 6, 8, 10, 13, 14, 16, 21, 48, 55, 54, 56, 60. Dona Adelina foi a que mais registrou em primeiro plano as 

árvores frutíferas.  
295

 2, 23, 45, 47, 55. O animal de maior destaque foi a galinha, seguido do cavalo, depois a cabra, galo, 

gato, cachorro.  
296

 6, 8, 11. O açude fica bem próximo as suas casas.  
297

 7 e 45. 
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Tentaram fotografar os animais de estimação, como os gatos, mas as fotos não 

ficaram boas para a seleção. O discurso visual mostrou novos signos em 10 registros 

fotográficos, confirma-se a teoria de que as fotografias revelam mais de uma cultura do 

que os documentos escritos
298

. Dentre estes objetos, estão o centro cultural, fotos  (Dona 

Fátima, Dona Vera)
299

, a atividade de reciclagem, fotos  (Dona Vera)
300

 e o olho d´água 

foto (Dona Conceição, Dona Adelina, Valdirene)
301

. 

                        
Centro Cultural                                                                  Reciclagem 

 

A década de 1980, foi um marco das conquistas sociais para a comunidade, a 

partir da organização das mulheres locais, conforme descrito no início do capítulo 3. Elas 

buscaram os direitos a melhores condições, resultando em mudanças na paisagem – o 

asfaltamento da estrada que liga a BR 101 à adjacente fotos  (Dona Vera e Dona 

Fátima)
302

; a expansão da energia elétrica fotos 
303

; o abastecimento de água pela 

Compesa; a escadaria da escola fotos 
304

. As casas de taipa foram sendo substituídas por 

                                                 
298

 A autora Elizabeth Edwards trabalhou com esta teoria em seu estudo antropológico visual, citado no 

capítulo 2, p.  
299

 31 e 46. Joana Scherer no capítulo 2, refletiu sobre o estudo crítico da fotografia que contextualizasse as 

imagens para que ajudasse a reconstruir culturas através de detalhes de ordem espacial, análise de roupas, 

arquitetura, profundidade. O centro cultural não apareceu em primeiro plano, mas esteve dentro do 

enquadramento em profundidade ou como cenário dos sujeitos da foto. 
300

 26, 39 e 40. A atividade de reciclagem funciona como uma escola de aprendizagem no quintal de Dona 

Vera, o que justifica ter sido fotografado somente por ela.  
301

 59. O olho d´água não fora mencionado nas entrevistas, porém apareceu como elemento principal nas 

fotos, o que demonstrou um valor representativo para cada uma delas. As fotos de Dona Conceição e Dona 

Adelina ficaram muito escuras e sem foco, por este motivo, infelizmente, não entraram na seleção.   
302

 33 e 34. Embora, todas tenham queixas sobre a estrada de acesso à comunidade, somente as duas 

fotógrafas registraram.  
303

 5, 14, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 41. Não era objeto principal, mas através do olhar crítico aos detalhes 

confrontando com as entrevistas, revelou-se como parte da paisagem, os postes de energia, as fiações por 

entre as árvores.  
304

 30, 31, 36. A escadaria fica bem próxima à casa de Dona Vera, que foi quem a fotografou.  
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alvenaria fotos 
305

, conforme as famílias cresciam, construídas pelos próprios homens da 

comunidade, e com a ajuda do trabalho remunerado das mulheres em serviços como, 

empregadas domésticas. Das seis participantes, desta pesquisa, quatro trabalharam nesta 

profissão e uma ainda trabalha como tal. Os interiores das casas ganharam destaque nas 

fotos  (Dona Maria José e Dona Vera).
306

 As conquistas sociais estão representadas em 

30 fotos.  

                      
Pista asfaltada                                                                     
 

                                   
Energia elétrica 

 

                     
Escadaria da escola                                                          Casas de alvenaria 

 

 

                                                 
305

 3, 4, 9, 15, 17, 21, 24, 27, 45, 49, 50, 57, 58. Em algumas casas os telhados são de telha, em outras são 

de zinco.  
306

 22 e 26. Dona Vera foi a que mais fotografou sua casa, nas paredes vê-se o trabalho com reciclagem.  
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A ausência de um elemento nas fotos pode ser tão relevante quanto sua 

presença.
307

 Ao analisar o discurso das entrevistas com o discurso visual destacam-se três 

elementos nesta classificação: cana de açúcar, plantas medicinais e CIPS. Conforme 

Edvânia Gomes realçou a importância do passado na construção da paisagem, na qual 

“...dentro de um contexto como seja a construção da cidade, ou estrutura de 

planejamento, as categorias psicológicas e históricas que interferiram as ideias das 

gerações passadas que se expressarem na paisagem elaborada.”
308

 

As lembranças
309

 são “amargas” do trabalho no plantio e corte da cana de açúcar. 

Tempos difíceis, “duros”, uma vida precária e subjugada à força de um sistema 

econômico açucareiro, tradicional da cultura pernambucana. Além de seus parentes 

trabalharem para o engenho e usina, também plantavam-na em suas terras. Isto, leva a 

pensar como deve ter sido difícil sair da condição de proletário do campo.
310

 Seus 

familiares buscaram alternativas e preferiram as oportunidades de emprego em outros 

serviços, principalmente, na construção civil e no CIPS
311

. Assim, eles foram deixando a 

“vida da cana de açúcar”. A monótona paisagem cultural rural, da mata sul 

pernambucana, com vastos morros repletos de cana de açúcar, esteve presente como 

“pano de fundo” nos registros fotográficos. O engenho vizinho da comunidade 

quilombola Onze Negras está nas fotos  (Dona Conceição e Dona Maria José)
312

. 

Somente em uma foto  (Dona Vera)
313

, pode-se ver um dos lugares onde a comunidade 

plantava cana de açúcar, o morro ao fundo.   

                        

                                                 
307

 Simon Schama discorreu sobre como é importante o esforço de “perceber o contorno fantasmagórico de 

uma paisagem antiga, sob a capa superficial do contemporâneo, equivale a perceber, intensamente, a 

presença dos mitos essenciais.” SCHAMA, S. op.cit.p.27. 
308

 GOMES, E. op. cit. p. 29.  
309

 Sub-item 1.4.2. Extratos das memórias das representantes da comunidade quilombola Onze Negras. 
310

 Ver no sub-item 3.2. Coexistência entre os sistemas econômicos – tradicional açucareiro e o potencial 

industrial. p.  
311

 Sub-item 3.3. Complexidade do Complexo Industrial Portuário de Suape. 
312

 1 e 18. Nas demais fotos panorâmicas que situam-se para o outro lado da comunidade, os morros estão 

cobertos por mata. 
313

 31.  
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 Ao fundo onde se plantava cana                Engenho ao fundo                        

 

Os problemas socioambientais foram registrados em 9 fotos, nos quais a principal 

consequencia de degradação ambiental sofrida pela comunidade quilombola Onze Negras 

é a estrada de acesso, que liga o centro da comunidade com a estrada asfaltada e esta à 

BR 101 fotos (Dona Vera)
314

. Todas as participantes da pesquisa mencionaram como 

item prioritário, a resolução desta injustiça ambiental
315

, gerado após o desmatamento da 

área que circunda este acesso fotos  (Dona Vera e Dona Fátima)
316

. Comprova-se que a 

parcela da população que mais é atingida por injustiças ambientais são as menos 

favorecidas socialmente.  

 

 

 

 

 

                                                                   

Estrada de acesso                                                Área desmatada 

O desmatamento da área situada bem na entrada da comunidade, chama atenção 

para a mais visível alteração na paisagem por causa do CIPS, fotos . O proprietário 

desta área, sem ter um projeto concreto, desflorestou fazendo uma terraplenagem para 

futuramente alugar às empresas do CIPS. Como foi relatado nesta dissertação, essa ação 

prejudicou os moradores da comunidade quilombola, que tiveram como maior 

                                                 
314

 32, 33, 36. O paradigma reducionista da modernidade fragmenta o social do ecológico. É necessário 

uma abordagem crítica à epistemologia socioeconômica de desenvolvimento para que não se passe por 

cima de comunidades tradicionais e/ou que o meio ambiente seja uma “barreira ao desenvolvimento”. p. 
315

 Sub-item 3.4.2. Injustiças ambientais, desigualdades sociais.  
316

 35, 36, 37, 50. Este é o “preço da riqueza” do CIPS a ser pago pela comunidade; sub-item 3.4.1.  
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consequencia a intransitabilidade no acesso, pelo qual nem o transporte coletivo 

conseguia passar; surgiram cobras dentro de casa, e reduziu a qualidade dos sinais dos 

telefones celulares. O caso foi para o Ministério Público que levou ao tribunal e o juíz 

decidiu que o proprietário deverá beneficiar a estrada.
317

     

Outro item apontado por elas como importante e precário é o transporte coletivo 

fotos  (Dona Vera)
318

. As representantes comunitárias demandam um veículo mais 

seguro e que transporte mais pessoas, como os micro ônibus, com horários exatos e 

respeitados
319

. Em relação aos meios de locomoção fica explícito que o cavalo foi o mais 

lembrado visualmente, fotos  (exceto Dona Conceição e Dona Maria José)
320

, embora 

não tenha sido mencionado nas entrevistas. O carro aparece em segundo plano visual, 

foto  (Dona Fátima)
321

, e também não foi referido nas entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 
  Kombi 

 

                                                                                    
                                                                                   Carro e cavalos 

                                                                                           
A relação tradicional com os rios, brejos e açudes do lugar esteve nos registros 

das memórias de todas as representantes quilombolas. Uma delas chegou a dizer que a 

tradição que seu o avô transmitiu para seu pai foi a pesca
322

. A poluição nos rios e brejos 

põe em risco o término de uma das tradições mais antigas e veneradas da comunidade 

                                                 
317

  Ainda não aconteceu em Julho de 2011. 
318

 34 e 33.  
319

 Necessidade de meios de transportes em condições que atendam às populações da comunidade 

quilombola e da sociedade pernambucana que estão empregadas no CIPS; questão abordada no sub-item 

3.4.3.Crescimento desordenado. 
320

 12, 47 e 48. 
321

 48. 
322

 No capítulo 1, sub-item Memória. 
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quilombola – a pesca – põe em risco o capital social explanado por Bourdieu.
323

 A escala 

macro da ecologia da paisagem é representada neste elemento, esta abordagem se 

preocupa em entender as interrelações homem-espaço, para estabelecer aplicações 

práticas nas soluções de problemas ambientais. A solução para este problema ambiental 

dar-se-á através de políticas estaduais, que envolvam todos os municípios desde a 

nascente de cada rio. Os rios, metaforicamente comparando, são como o sangue no corpo 

humano, fluido, leva o oxigênio, a vida para o organismo.
324

  

 O IDH apresentou uma melhora no período entre os decênios de 1990 e 2000, 

principalmente, por causa da renda; o que pode ser constatado dentro da comunidade nas 

construções recentes das casas, nos bens duráveis como, automóveis, televisões, 

geladeiras e aparelhos eletrônicos e celulares
325

. As instituições da escola e creche estão 

com as estruturas reformadas, entretanto a comunidade questiona a qualidade do ensino 

aplicado. Não há um posto de saúde no lugar, sempre que necessitam de um atendimento, 

por mais simples que seja, precisam deslocar-se até o centro do Cabo de Santo 

Agostinho. Faz-se necessário repensar sobre este índice, pois a melhora quantitativa da 

renda não está garantindo uma melhora qualitativa educacional e de saúde. O saneamento 

não foi registrado fotograficamente pelas pesquisadas, que demandam melhores 

condições para as fossas utilizadas. O governo municipal disponibilizou uma verba para o 

“kit-banheiro”, somente para os habitantes que não possuirem banheiros em suas casas. O 

“kit” é composto de vaso sanitário, instalação para chuveiro e ficará do lado externo da 

casa. A inexistência de indicadores ambientais dificultou a análise comparativa 

“paisagem-imagem-indicador”. Ainda não é possível versar sobre esse tópico.     

 

 

 

                                                 
323

 Capital social (herdado da família) da comunidade quilombola, tem a ver com seus gostos e hábitos – 

sub-item 3.4.2. 
324

 “E, já que a velha metáfora do rio como corrente sanguinea de um povo permanecia bem viva, era 

natural que a propaganda nacionalista (alemã) projetasse suas obsessõoes nas águas.” SCHAMA,S. 

op.cit.p.365. 
325

 Cabe ressaltar a distinção pelo capital social – herdado da família, entretanto Bourdieu não elimina e 

nem exime a importância do capital econômico, pois este interfere na relação de uso e consumo de bens e 

serviços culturais ou industrializados. O capital simbólico da classe dominante pode comprometer e 

corromper os valores de outra classe, alterando seus hábitos e necessidades por novos alheios.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um explorador-pesquisador apto para desvendar as várias camadas de 

significados impressas nas paisagens culturais que requisita interpretação pessoal, olhar 

apurado e sensível para os seus símbolos. A compreensão da cultura, em torno de 

elementos fundamentais compartilhados, através das memórias, como concepções, 

sentimentos, valores, demarcam a identidade coletiva da paisagem. 

As áreas limítrofes à comunidade pesquisada são classificadas como Zona Rural 

Diversificada e Zona Urbano Industrial Portuária, inserida na Zona Agroindustrial. 

Portanto, se olhar na escala macro, há de encontrar monótonas paisagens naturais da 

monocultura canavieira e pecuária, culturais das usinas sucroalcooleiras, gigantes fábricas 

de bebidas e biscoitos, dentre outras. A paisagem da cultura alternativa à dominante é 

menos visível a depender dessa escala de observação. 

Ao aproximar a lupa, na pesquisa com a comunidade quilombola Onze Negras, do 

entorno do CIPS, destacaram-se os signos estabelecidos pela tradição cultural: a pescaria, 

a caça, as plantas medicinais, as festas, as crenças; estes símbolos enriquecem a cultura 

de pessoas excluídas, por serem uma população remanescente de quilombolo e por suas 

representantes serem do gênero feminino. A paisagem “cosgroveana” categorizou-se de 

cultura alternativa excludente. O conjunto de significados simbólicos no uso do espaço 

organizado por mulheres difere dos homens, resulta em diferentes simbolismos na 

paisagem após suas lutas; como por exemplo: a escola municipal local, as reformas na 

creche, o PETI, o centro cultural, a escadaria, a escola informal de reciclagem.  

Na micro escala, pôde-se constatar mudanças na paisagem local – mais 

construções de casas, desmatamento de área privada próxima, intransitabilidade do 

acesso, reformas da escola e creche, centro cultural. Os elementos simbólicos 

relacionados aos seus modos de vida (de uso do solo), que ainda estão presentes são: 

plantação de verduras e legumes, manutenção das árvores frutíferas, flores e plantas 

medicinais, criação de animais. As novas gerações preferem recorrer às farmácias, o que 

pode levar à redução do uso das plantas medicinais, há de se pensar numa ação para tal. 

Os rios, brejos e o açude somente serão reintegrados às práticas comunitárias através de 

políticas públicas de despoluição e controle de dejetos; assim, a interação entre vivência, 

memória e preservação da natureza poderá ser novamente estabelecida.  
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A fotografia foi um instrumento fundamental de envolvimento para o exercício da 

práxis, de expressão individual e coletiva. O trabalho com as entrevistadas/fotógrafas de 

interpretação da sua realidade, da paisagem enquanto objeto, expressa pela linguagem 

fotográfica, foi alcançado. As imagens realizadas por elas proporcionaram a dialógica 

(entre sujeito e objeto), aos questionamentos e interpretações sobre si mesmas e 

comunidade mais consistentes. As participantes da pesquisa compreenderam o quão 

importantes são o rio, o açude, o olho d´água para suas identidades coletivas, ocorreu a 

“consciência do tempo interno”.  

Imagem revelou mais do que o próprio discurso verbal e documento escrito, ao 

surgirem os elementos “ocultos” como o olho d´água, os cavalos, o centro cultural, o 

açude. A interpretação hermeneuta desta realidade denota como os valores subjetivos 

emergem  na linguagem fotográfica.  

O trabalho também levou-as a questionar sobre o CIPS, paradoxalmente, onde os 

parentes se empregam em ocupações proletarizadas, que permitem o aumento da renda 

familiar, o afastamento do trabalho na cana de açúcar. Mas, ao mesmo tempo, não sabem 

qual o tipo de empresa ou indústria será instalada na área de terraplenagem na entrada da 

comunidade. Algumas demonstraram receio com a incerteza do futuro, sem saber 

expressar exatamente o quê, “a vida é um ciclo, hoje está bom, amanhã já não se sabe”
326

.  

O “preço da riqueza” pode ser alto demais para o Cabo de Santo Agostinho e 

Ipojuca, com inchaço populacional, ausência de moradias decentes, aumento da 

violência, o caos social como reflexo do caos ambiental. A comunidade pesquisada 

acredita estar “imune” à violência e à carência de moradias; não vê com bons “olhos” 

como Suape está conduzindo os conflitos socioambientais, de maneira intransigente e 

autoritária, com as comunidades dos pescadores da ilha de Tatuoca e com os pequenos 

produtores rurais de Bita e de Utinga. Esta via expressa leva na direção do 

desenvolvimento (in)sustentável.  

A relação entre paisagem-imagem-índices nem foi equitativa, nem qualitativa. A 

melhora no IDH não foi constatada na comunidade pesquisada - inexistência de 

                                                 
326

 Dona Conceição na entrevista em 11 de março de 2011. Dona Maria José também temeu sobre o futuro 

dos seus filhos e netos.  
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saneamento básico e melhora no ensino fundamental e implementação do ensino médio. 

Os telhados das casas são de zinco, inapropriados para lugares quentes. Não há 

indicadores ambientais para comparação, enquanto as realidades de externalidades 

confirmam injustiças ambientais sofridas.    

A intenção é de usar o resultado destes registros fotográficos, cheio de 

significações e significados, para uma participação coletiva social em prol de políticas 

sociais e ambientais mais justas, junto à prefeitura. Além disso, utilizar as fotografias 

como material de trabalho na escola municipal local e em outras do município para 

valorizar as tradições quilombolas, as sabedorias daqueles que comungam com a 

natureza. Propiciar reflexões sobre o que é e como está a paisagem da comunidade e ter 

um registro iconográfico para as futuras gerações. As demandas por melhores condições 

de acesso e de transporte coletivo tornaram-se fortalecidas.    

A proposta é de concepção hermeneuta em um paradigma no qual a racionalidade 

e o sentimento aproximem-se na busca de soluções concretas para as questões sociais e 

ambientais. As participações e ações sociais devem legitimar em consonância as políticas 

públicas, considerando e fortalecendo as relações Homem-Natureza, numa dialógica entre 

os atores sociais e sua paisagem. Desta forma, outras mudanças na paisagem serão 

observadas caso consigam atingir seus anseios como, o posto de saúde, área de lazer, 

igreja católica. A espera de ler mais uma página a ser aberta pela Comunidade 

Quilombola Onze Negras. 
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Anexo  

OFICINA DA PAISAGEM E IMAGEM 

 
BLOCO MEMÓRIA 

 

Como era a comunidade quando você era criança? Quais são as lembranças? O que 

mudou? 

 

Como era o lugar que você morava? Como eram as brincadeiras?  

Quais as dificuldades que sua família passava? 

Quais os perigos que existiam? 

 

Como vc se sente qdo se lembra das memórias? 

 

Você se lembra mais do quê? (Brincadeiras, dificuldades, perigos, liberdade ...) 

 

Você se lembra do que os mais velhos diziam sobre este lugar, esta comunidade? Como 

era? 

 

BLOCO PAISAGEM 

 

A plantação de cana de açúcar foi ou é presente na sua vida? De que maneira? 

 

O que é paisagem pra você?  

 

Você faz parte da paisagem? Sim ou não. Por que? 

 

Você acha que o ser humano interfere na paisagem? Como? 

 

BLOCO SUAPE 

 

Você acha que a chegada do Complexo de Suape mudou a paisagem da comunidade? 

Sim ou não . Como? 

 

O que o Complexo de Suape mudou na comunidade? Como?  

 

Com a chegada de Suape o que mudou em relação a... 

Transporte 

 Saneamento 

 Escola 

 Estrada 

 Lixo 

Rio 

 ...  O que você gostaria que tivesse na comunidade e não tem? 
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