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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar as relações que a(s) juventude(s) possuem 

com o espaço periférico. Para isso, escolheu-se, como facilitador dessa análise, uma Rede que 

está presente – ao menos esteve inicialmente, podendo ter muito mais hoje – em cinquenta e 

uma comunidades da Região Metropolitana do Recife (RMR). Essa Rede uniu-se com o 

objetivo de articular grafiteiros(as) da RMR para pautar propostas para articulação nas 

comunidades periféricas, na perspectiva de consolidar os grupos enredados nas suas 

respectivas comunidades. Isso fez com que os grupos se fortalecessem. Com cinco anos de 

atuação, fora o período de diálogo e articulação, a Rede passa a ser maior que seu próprio 

nome e as atividades passam a ser apropriadas e requisitadas por grupos que não fazem (ou 

não faziam) parte da Rede, na tentativa de buscar uma interação maior com a própria 

comunidade, utilizando a linguagem do Hip Hop como instrumento possibilitador dessa 

aproximação. Além disso, a Rede deixa de ser exclusivamente de grafiteiros(as), passando a  

se integrarem médicos, profissionais de comunicação, pessoas de outros movimentos sociais, 

outros artistas etc. Para compreender esse universo, foi preciso compreender processo 

histórico ocidental na perspectiva de entender a “invenção da juventude”, sua participação na 

sociedade e no próprio processo de “desenvolvimento”, tanto na “América Latina” quanto no 

Brasil. Nessa tentativa de analisar os processos sociais de organizações de minorias étnicas, 

classes sociais desprivilegiadas foi necessário, quando possível, fazer suas relações com o 

processo de escravidão, principalmente no que diz respeito ao século XVIII e XIX. Isso 

porque, o Hip Hop tem suas raízes na década de 40 do século XX, na Jamaica, influenciado 

pelos sound sistems que eram equipes de som com vários componentes, entre eles os DJ's e os 

toasters (antepassados diretos dos Mestres de Cerimônia - MC's). Esse consistiu um período 

marcado pela reestruturação e reprodução das relações coloniais e de exploração. É nesse 

emaranhado de relações opressivas que surge o Hip Hop, na década de 1970, nos EUA, 

influenciado e organizado por imigrantes jamaicanos naquele país, expandindo-se para o 

mundo, tomando diversas formas e sentidos. 

 

Palavras-Chave: Juventude; Redes; Hip Hop 
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ABSTRACT 

 

 This work intends to analyses the relations that the youth have with peripheric space. 

For this, was chosen, as mainly part of this analyze, one Net that is present at least, in fifty 

one communities from Recife Metropolitan Region (RMR). This Net get together with a 

specific goal: articulate the artists from RMR to lists some proposes to articulate in those 

periphericals communities. The perspective was to consolidate the group‟s bases, who was 

doing part of the network, in your respective community. That made the groups gets strong. 

With five years of existence, without counting the articulation period, the Net get bigger than 

your own name and your activities get appropriated and request by the groups who do not (or 

did not) make part of Net. That happened in the trial to search an interaction with the 

community, using the Hip Hop‟s language as instrument that make this approach possible. 

Besides that, the Net leaves to be just of graffiti artists. Others members gets in the Net: 

doctors; communication‟s professional; people from others socials movements; others artists 

etc. To comprehend this universe was need to comprehend the occidental historical process 

and in trial to understand the “youth invention”, your participation in society and in own 

development process, in “Latin American” as in Brazil. In this way, to understand the youth‟s 

invention was necessary analyze the socials process of ethnical minority organizations, 

popular social classes. When it was possible, we tried to do some relations with slavery 

system, mainly what refers to XVIII and XIX century. That why Hip Hop have your roots in 

40 decade from XX century, in Jamaica, influenced by the sound systems who were sound 

teams  with many components, between them, the DJ‟s and toasters (direct MC‟s descendent). 

This period was a reflect or a restructuration and reproduction of colonials and exploitations 

relations. The Hip Hop emerge from among this opressives relations, in 1970 in USA, 

influenced and organized by Jamaicans immigrants in that country, spreading to the world, 

taking many forms and significations.  

 

Key-Words: Youth; Net; Hip Hop 
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A configuração geo-política da escala que mensura a 

natureza humana em termos de uma ideia de história 

que o Ocidente Cristão adotou como sendo a total e 

verdadeira história para todos os habitantes do 

planeta, conduziu para o estabelecimento de uma 

matrix do poder colonial, para deixar certas pessoas 

fora da história, a fim de justificar a violência em 

nome da cristianização, civilização, e mais 

recentemente, desenvolvimento e democracia de 

mercado. 

Walter Mignolo 
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INTRODUÇÃO 

 

 Questões que norteiam a categoria de idade, “juventude”, vêm sendo discutidas há 

alguns anos, mas, com mais intensidade, na última década, devido ao seu reconhecimento 

enquanto problema. Isso não ocorre porque os pesquisadores as identifiquem dessa maneira, 

ao menos, a maioria. São muitos os enfoques que norteiam os estudos: violência, religião, 

trabalho, movimentos sociais, movimentos culturais, gangues etc. 

 Há pesquisas que, por certo, contribuem para a compreensão da “juventude”, 

principalmente, da sua pluralidade, heterogeneidade. São muitas as que se propõem a ser um 

conjunto, ou mesmo, uma plataforma de políticas públicas para a “juventude” (percebe-se um 

caráter, talvez, militante desses pesquisadores) sempre pairando entre a universalidade e 

localidade dessas políticas. 

 Todas as investigações são absolutamente importantes, pois, de um modo ou de outro, 

possibilitam o reconhecimento das realidades “juvenis”, embora a maior parte delas se volte 

ao estudo das “juventudes” de classes populares. Contudo, os trabalhos, geralmente, assumem 

a “juventude” enquanto uma categoria, podendo assumi-la ou negá-la, dependendo da 

identificação e do entendimento que os “jovens” têm sobre ela: vitalidade, energia, 

mobilidade, inovação, possibilidade, e mesmo a moratória social, que é o sentido hegemônico. 

Este é o sentido que o Estado reconhece como “juventude”. 

 Nessa perspectiva, diante de tais questões, partiu-se do pressuposto de que a 

“juventude” poderia, dentre outros modos, ser compreendida no percurso histórico. Dessa 

maneira, algumas perguntas centrais nortearam a discussão: o que é “juventude”? Essa 

categoria de idade esteve presente durante todo o percurso histórico? Se não, quais os motivos 

do surgimento dessa categoria? Para responder a tais questionamentos, foi necessário se fazer 

um levantamento histórico, a partir da expansão européia, momento que o capitalismo, 

enquanto sistema econômico, foi instaurado. Com esse levantamento, por sua vez, objetivava-

se compreender os processos históricos envolvendo o comércio transatlântico, a formação da 

economia do mundo e sua consequente divisão internacional do trabalho. 

 A forma com que se deu a expansão, a permanência de europeus nas Américas, suas 

categorizações baseadas em uma racionalidade cristã, relacionadas a graus de 

desenvolvimento da espécie humana, tudo isso influenciou as relações sociais nesses 

continentes. Tal racionalidade, por sua vez, era identificada a partir de dois critérios 

predeterminados, quais sejam: a língua e a religiosidade. Em relação ao primeiro, somente as 
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línguas mais antigas do Ocidente eram reconhecidas como humanas, daí as demais serem 

consideradas não-humanas (consistiam em apenas balbucios), não havendo, portanto, 

qualquer entendimento a partir destas línguas. 

 A necessidade de classificação do grau de humanidade, por sua vez, parte do 

pressuposto da relação de pertencimento existente entre o europeu e o Desenvolvimento. Para 

se identificarem os graus deste, era importante se reconhecerem os níveis de evolução da 

espécie humana. Por isso, havia a necessidade de classificar taxionomicamente os humanos 

dos não-humanos. Essa concepção de Desenvolvimento influenciaria de modo decisivo o 

entendimento acerca de Desenvolvimento Humano, Social, e Econômico; a distinção precisa 

entre o quase humano e o não-humano. 

 De algum modo, essas questões explicam a hierarquização das prioridades políticas 

por parte do Estado. Este acaba por (re)produzir a pobreza, principalmente, na “América 

Latina”. Nesse contexto, procurou-se fazer, no Capítulo I, um levantamento histórico das 

categorias de idade, principalmente, a “juventude”, não apenas no ocidente, mas também em 

sociedades não-ocidentais, nem ocidentalizadas, uma vez que, estar-se tratando de um 

movimento sociocultural eminentemente negro, ao menos em seu início, mas que não deixa 

de ser, em sua essência. Isso facilita a compreensão do surgimento dessa categoria, sua 

manipulação e, quando relacionada aos “jovens” de classes populares, sua desimportância. 

 No Capítulo II, procurou-se compreender as relações entre natureza e técnica, 

objetivando-se compreender as relações entre sociedade e natureza, ao longo da história. As 

técnicas utilizadas para o controle social, por sociedades não-ocidentais, ajudam a tirar, ainda 

que momentaneamente, a Europa de foco. Isso porque essas relações não estavam ligadas a 

qualquer ideia de progresso, nem mesmo para a Europa. Tal ideia só é identificada no século 

XIX. Com efeito, talvez a discussão não esteja voltada para quem atingiu o progresso 

primeiro, mas quais eram os parâmetros de status sociais e poder anteriores ao século XIX; 

não apenas para a Europa, mas, sobretudo, para outras sociedades. Essa perspectiva, por sua 

vez, é levada em conta porque o que define o capitalismo, enquanto sistema histórico, não é a 

produção da técnica, mas as técnicas de enquadramento; ou seja, o controle do trabalho, as 

relações sociais estabelecidas, a divisão internacional do trabalho etc. 

 São essas técnicas que se consideram aqui como hegemônicas, capazes de dividir 

internacional, territorial e socialmente o trabalho, de acordo com as necessidades dos atores 

globais. Eles se utilizam das técnicas de produção, somadas ao conhecimento acerca do 

planeta, para planejarem suas atividades anuais, mudando de local, se caso necessário, devido 

às condições climáticas, geomorfológicas, dentre outros fatores que possam tornar a produção 



13 

 

invariável durante um determinado período. 

 Essa Rede leva, nessa perspectiva, ao encontro de duas outras: a Rede enquanto 

Fábula e como Perversidade. Essas duas categorias estão diretamente relacionadas ao que 

Milton Santos denominou de globalização como fábula e como perversidade. Dessa maneira, 

tentou-se trabalhar as duas Redes, por elas estarem articuladas, propagando a fábula, de 

maneira visível; e a perversidade, de forma não tão visível assim. 

 No entanto, na contramão dessas duas Redes, encontram-se as Redes Sociais, 

institucionalizadas ou não, com suas contradições óbvias, mas elas propõem, de algum modo, 

uma mudança social, ainda que em nível micro. Essas instituições são muito importantes, uma 

vez que visualizam outras possibilidades e relações nas comunidades, principalmente quando 

estão presentes nessas. É esse um dos objetivos da Rede de Resistência Solidária, sujeito de 

estudo e análise do presente trabalho. 

 Contudo, antes de se iniciarem a apresentação e a análise dessa Rede, foi necessário 

ampliar os estudos em relação às formas de Resistência Escrava, principalmente, no que se 

refere aos séculos XVIII e XIX, como realizado no Capítulo III. Tal abordagem foi feita 

primeiramente porque é sobre a resistência que os sujeitos desse estudo estão embasados; 

segundo, porque compreender as brechas que os escravos encontraram no período escravista 

do capitalismo seria de grande importância para apreender o entendimento e as formas de 

resistência na atualidade. 

 Nesse caminho, procurou-se analisar a resistência, tanto no espaço rural quanto no 

urbano, não apenas relacionado ao Nordeste brasileiro, mas também às ilhas caribenhas e aos 

países antilhanos. Com tal abordagem, tentou-se melhor compreender, inclusive, o período 

pós-emancipação e como os elementos culturais, forjados nas plantações e nas cidades, foram 

utilizados como instrumento contestatório. Além disso, observou-se em que medida essa 

resistência contribuiu para o surgimento do hip hop, ritmo utilizado pela Rede de Resistência 

Solidária. A apresentação e análise desta, por seu turno, são realizadas em todo o Capítulo IV, 

procurando-se compreender o momento político em que essa Rede foi formada e o objetivo de 

sua formação. Esse capítulo não poderia ter sido escrito sem o entusiasmo e ajuda de seus 

cooperantes, que dialogaram e contribuíram para o desfecho de algumas conclusões. Por isso, 

é importante frisar que, devido ao fato de a história da Rede ser contada, única e 

exclusivamente, através da oralidade, registraram-se as suas falas, tal como foram coletadas. 

A partir delas, é importante se destacar que cada um dos seus representantes entrevistados 

perpassa uma ideia diferente em relação ao entendimento do que seja a Rede, seus objetivos e 

ações. Desse modo, muitas conjecturas fazem parte da compreensão do pesquisador, 
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embasado, obviamente, no que foi relatado. Nessa perspectiva, a articulação entre as falas, o 

manuseio dos resultados são de inteira responsabilidade do pesquisador. 

 Nesse sentido, é muito importante esclarecer como tais entrevistas foram coletadas. 

Primeiramente, consistiram em entrevistas semi-estruturadas com os cooperantes da Rede de 

Resistência Solidária. Em segunda instância, foram escolhidos quatorze (14) cooperantes, 

dividindo-os em três categorias distintas, quais sejam: a) base; b) universitários; e c) líderes. 

Essas classificações foram criadas para se obter o maior número de informações no desenrolar 

da pesquisa. Seria necessário afirmar ainda que a Rede, como um todo (através das reuniões, 

formações e ações desenvolvidas por ela), contribuiu decisivamente para muitas das reflexões 

apontadas neste trabalho, sobretudo, em relação à concepção não-hegemônica de mundo e ao 

reflexo disso nas suas ações. 

 Nessa perspectiva, na contramão do que fora apresentado nos Capítulos I e II 

(remetendo-se às concepções hegemônicas), os Capítulos III e IV procuram mostrar que, 

mesmo sob um sistema hegemônico, sobretudo, de suas técnicas, é possível realizar outros 

usos dessas Redes para promover suas práticas e consequentemente contar sua história, 

absolutamente legítima. Isso ocorre, de forma decisivamente política, buscando forjar ações 

que venham, não apenas mudar aparentemente a realidade, mas sobretudo, mostrar os 

instrumentos que possibilitem essas mudanças (o grafiti, o rap, o break e o diálogo), 

baseando-se sobre um sistema de valor jamais trabalhado, o reconhecimento comunitário e as 

formações de laços de solidariedade. Não apenas entre indivíduos, mas principalmente, entre 

comunidades. A Rede seria, dessa maneira, uma articuladora, incentivadora e divulgadora 

desses valores, adotando o palco cotidiano e rotineiro, a rua, como o espaço possibilitador e 

viabilizador desses diálogos. A configuração desse espaço, a rua, como espaço de diálogo, fez 

emergir um outro sujeito, também, nunca visto na história, o educador de rua, que se reveste 

sobre os elementos do hip hop, sobretudo, o grafiti, devido a possibilidade de permanecer 

durante um longo tempo no espaço, o que possibilita a visualização por um número maior de 

pessoas. 

 Como os capítulos tomam formas diversas, como já mencionado, a leitura parcial ou 

mesmo isolada desses, pode levar a um não entendimento, completo ou parcial do que o autor 

pretende abordar. Se o leitor se propuser a ler, de maneira isolada, os capítulos I e II, muito 

provavelmente, achar-se-á, que o autor se refaz sobre um discurso absolutamente radical. 

Enquanto que, se ler-se os capítulos III e IV, terá a impressão que o autor se reveste de um 

discurso um tanto quanto romântico. Nesse sentido, convida-se à leitura completa dessa 

dissertação para ter a compreensão da abordagem e da proposta que moveram esse trabalho. 
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Porém, se por eventualidade, essa dica não puder ser levada em consideração, é no mínimo 

interessante considerar o que foi mencionado em relação a leitura parcial ou isolada dos 

capítulos. Pois, apesar de esse trabalho aparentar uma desconexão entre os capítulos que se 

seguem, essa assertiva não é verdadeira, haja vista a complexidade do que se propôs abordar, 

além do viés e método escolhidos. Desse modo, é importante perceber que o que se visualiza 

como desconexo é, decerto, uma forma articulada de abordar o tema sob uma outra 

perspectiva. 
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I – PROCESSO HISTÓRICO DE CATEGORIZAÇÃO DA JUVENTUDE 

NA AMÉRICA LATINA 

 

 

“O que seriam, por exemplo, a religião e 

a moral, senão tentativas de restringir os 

aspectos supostamente animais da 

natureza humana, o que Platão chamava 

„o animal selvagem dentro de nós?‟”
1 

 

 Para poder compreender o conceito de juventude, acredita-se ser necessário o resgate 

do processo histórico que tal categoria possui e seu significado em determinado espaço. Muito 

embora haja uma conceitualização internacional baseada em preceitos éticos e morais, por 

organismos internacionais que norteiam as políticas públicas para a juventude. O sentido que 

se dá à juventude é diferenciado em cada lugar, dependendo de condições materiais 

vivenciadas e compartilhadas em determinado continente, país, região, estado. 

 Baseando-se nessa prerrogativa, procurou-se entender o processo histórico que 

possibilitou o forjar das categorias de idade, criadas, de certo modo, para definir e redistribuir 

papéis sociais, de acordo com o grau de importância que é dado a cada categoria, em um 

determinado tempo e espaço. É certo que essas categorias e os seus significados variam, de 

acordo com o processo social que cada período histórico anuncia e, apesar de haver um 

consenso hegemônico em relação às categorias, ao menos no que diz respeito ao Ocidente, 

seu significado muda de acordo com o espaço. Uma vez que são as políticas públicas que 

expressam, de certo modo, o reconhecimento de uma categoria, a “juventude” nesse caso 

específico, e que determina seu sentido. Ainda que haja um consenso universal, a partir do 

direcionamento das linhas de créditos internacionais. 

No Ocidente, o entendimento da infância e da “juventude” está diretamente ligado ao 

imaginário cristão, uma vez que, o reconhecimento da infância, da criança enquanto humano 

se deu não antes do século XVIII, durante o período de cristianização maior. A “juventude” 

está relacionada, não apenas ao período de cristianização, como também, de uma mudança 

sensível no capitalismo histórico, que, de modo incisivo, não reconhece o trabalho 

desenvolvido pelos mais “jovens”, no seio familiar. No entanto, se faz importante lembrar 

que, o capitalismo histórico é produto do imaginário cristão. 

                                            

1  THOMAS, Keith. O Homem e o Mundo Natural: mudanças de atitude  em relação às plantas e os animais, 

1500/1800. Cia das Letras, 1996. 
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Muito embora, o trabalho não seja hoje, a única vertente de análise da “juventude”, 

mas contribuiu e muito para sua definição. Visto que, devido ao excedente de mão-de-obra 

disponível, que permitiu que os mais “jovens” se dedicassem a atividades não-produtivas. 

Nessa perspectiva, se faz importante lembrar, que a categoria “juventude” é revista pelo 

Estado, periodicamente, uma vez que, a idade do trabalho e a qualificação exigida são 

redefinidas.  

Contudo, uma outra questão importante, ainda, é que esse período de suspensão, 

moratória social, é direcionado aos “jovens” de classes médias e altas. Enquanto, os “jovens” 

das classes populares são o excedente de mão-de-obra e não a possibilidade de qualificação 

para o futuro. Desse modo, procurou-se trabalhar, durante o Capítulo I, com a categoria 

trabalho, nessa perspectiva hegemônica. Não que venha a ser a única perspectiva possível em 

relação à “juventude”. Mas importante, talvez, o mais importante instrumento de redefinição 

dessa categoria, dentro do capitalismo histórico.   

 

1– Juventude: Campo de Conceitualização 

 

 São muitos os pesquisadores que reconhecem a juventude como sendo uma categoria 

definida em um tempo histórico e em um espaço geográfico preciso, muito bem definido. 

Acredita-se, nessa perspectiva, que cada sociedade tem compreendido o sentido que atribui à 

juventude, de maneiras diferentes no processo histórico, levando em consideração fatores 

econômicos; ausência de alimentação – tanto por questões naturais climáticas ou catastróficas 

(queimadas, terremotos, inundações etc.), marcando uma certa “vulnerabilidade”; guerras, 

entre outros fatores. Em alguns casos, um ou mais fatores podem estar associados, direta ou 

indiretamente. 

 De qualquer modo a “juventude” pode ser uma categoria a ser analisada 

universalmente em todas as sociedades e processos históricos? Se for o caso de admitir essa 

possibilidade, sugere-se que se faça isso com certo cuidado e precisão, pois o que se entendeu 

e entende sobre “juventude” em sociedades não ocidentais e não ocidentalizadas não é o 

mesmo que se entende na atualidade, no Ocidente, por “juventude”. São muitos os aspectos 

que se diferenciam: a) não está relacionado, necessariamente a uma faixa etária precisa e 

muito bem definida; b) não está relacionado com as mudanças corporais, biológicas; c) pode-

se ter outras classificações intermediárias, ou seja, classificações que estejam entre as 

categorias de infância, adolescência, juventude, terceira idade etc.; d) ou mesmo a supressão 

de um ou mais desses estágios; e) ou ainda ter uma ou mais formas de classificar a mesma 



18 

 

faixa de idade. 

 Se se levar em consideração os tópicos acima mencionados, seria necessário afirmar, 

nesse sentido, que a “juventude” é uma construção socio-cultural. O que significa dizer que 

essa categoria, não necessariamente, possui uma relação direta entre um estágio “nitidamente 

diferenciado entre la dependencia infantil y la autonomía adulta”
2
. A juventude só existe, tanto 

a partir de determinadas condições sociais que distingam claramente esse grupo de outras 

categorias de idade, quanto a partir de conjuntos de imagens culturais
3
. 

 Nesse sentido, iremos nos debruçar sobre o estudo da juventude em momentos 

diferentes da história e em diversas localidades, procurando compreender, de algum modo, o 

seu entendimento no Ocidente, sobretudo, na “América Latina”, especialmente no Brasil. Para 

isso, dividiremos esse tópico em quatro: a) juventude nas sociedades não-ocidentais
4
; b) 

juventude na antiguidade; c) juventude na idade-média; e d) juventude na contemporaneidade. 

 

1.1 – Juventude nas sociedades não-ocidentais 

 

Ao se debruçar sobre o estudo das sociedades ditas “primitivas”, sem Estado, Feixa se 

depara com um fator, no mínimo, interessante, pois percebe que não há um único modelo do 

ciclo vital. Mas percebe que, mesmo em meio a tais diferenças, há uma única questão que 

compartilham a maioria dessas sociedades “el valor otorgado a la pubertad como linde 

fundamental en el curso de la vida, básico para a la reproducción de la sociedad en su 

                                            

2 FEIXA, Carles. De Jóvenes, Bandas y Tribus: Antropología de la Juventud. Barcelona (ES): editora Ariel, 

1999. 

3 O autor procura analisar a juventude em diferentes sociedades e períodos históricos, percebendo, dentre as 

sociedades que estudou, cinco categorias distintas, sendo: “los 'púberes' de las sociedades primitivas sin 

Estado; los 'efebos' de los Estados antigos; los 'mozos' de las sociedades campesinas preindustriales; los 

'muchachos' de la primera industrialización; y los 'jóvens' e las modernas sociedades postindustriales”. Ibid. 

p. 19. O autor faz uma ressalva, ainda, em relação à questão de gênero, pois chegar à vida adulta não possui o 

mesmo significado para ambos os sexos, nem o mesmo ritual. As categorias defendidas, ou ao menos, 

levantadas pelo autor, como “primitivo” e “pós-modernidade” não são definidas, ou adotadas nesse trabalho, 

uma vez que se possui um outro entendimento do que se compreende por “história”, como se está defendendo 

ao longo desse trabalho. 

4 Para trabalhar nesse tópico, poderia ser escolhido uma outra quantidade e variedade de 

sociedades não-ocidentais, principalmente americanas (se referindo aos continentes americanos e 

não a um país especificamente). No entanto, devido ao tema que se está trabalhando, escolheu-

se as sociedades africanas como instrumento de análise. A proximidade não se dá apenas pelos 

materiais culturais africanos, mas principalmente, dos materiais trazidos e transformados por 

esses nas Américas. Sem levar em consideração que a maior parte da população periférica é 

afrodescendente e não de uma outra raça ou etnia. 
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conjunto”
5
. Contudo, os ritos de iniciação possuem diferenças notáveis, não apenas em 

relação a sua forma, mas também em relação ao período. Pode estar ou não diretamente 

relacionado ao processo fisiológica da puberdade, ou pode ainda estar relacionado ou não à 

vida adulta, ao acesso direto e pleno à vida em sociedade
6
. 

 Os pigmeus BaMbuti – uma sociedade eminentemente de caçadores e coletores 

nômades, que se situa na selva de Ituri na República Democrática do Congo – lida com a 

autoridade de maneira muito particular. Essa se distribui igualmente para todos, sem mais 

velhos ou crianças, sem possuir qualquer instituição hierárquica que a concentre em um grupo 

de idade. As crianças participam das decisões de maneira igual, inclusive, das mais 

importantes, como a mudança da sociedade de um lugar para outro. Como não existe 

instituição hierárquica nessa sociedade, consequentemente não há questões precisas que 

definam papéis entre grupos de idade. Os filhos se integram desde cedo às atividades com os 

mais velhos, aprendendo no cotidiano as questões voltadas tanto para o trabalho quanto para 

as cerimônias. O fim da infância se celebra com o rito do elima – uma cerimônia que acontece 

quando a mulher menstrua pela primeira vez
7
. 

 De acordo com Turnbull “el acontecimiento es un don para la comunidad, que lo 

recibe com gratitud y regocijo. Ahora la muchacha puede ser madre, porque puede tomar 

marido orgulhosamente y com derecho”
8
. Depois do período de cantos e festejos, que dura 

cerca de um mês, incluindo brincadeiras em forma de incursões para atacar o acampamento 

dos meninos, elas retornam para o grupo que já a consideram mulheres preparadas para o 

casamento
9
. 

 Os meninos, por sua vez, não possuem mudanças evidentes que possam caracterizar a 

puberdade. Devem, desse modo, demonstrar sua força e virilidade, de outras duas formas, 

podendo escolher apenas uma. O menino pode deitar-se com uma menina que está 

participando do elima, mas para isso deve passar por uma guarda permanente, montada pelas 

meninas do acampamento, então deve ter a permissão da escolhida. De outro modo, o menino 

deve matar um animal autêntico para que possa comprovar que é capaz, não apenas, de prover 

sua família de alimentos mas também ajudar a prover de alimento os mais velhos da 

sociedade
10

. 

                                            

5 Ibid. p.20 

6 Ibid. 

7 Ibid. 

8 Colin Turnbull (1960, apud. Feixa, p. 21). 

9 Feixa. De Jóvenes, bandas y tribus. 

10 Ibid. 
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 Os Massai, por seu turno, apresentavam uma estrutura de grupos etários muito 

marcada. Os homens, por exemplo, passavam por cinco estágios distintos, ao longo de sua 

vida, quais sejam: crianças, guerreiros, jovens adultos, maiores e anciãos. De acordo com o 

autor, cada grau possui um nome e possui uma função na sociedade: “Il murran (joven 

guerrero) se dedicaba a la actividad militar; Il moruak (adulto casado) se concentraba em la 

actividad doméstica; Il piron (mayor) ostentava el poder ritual y simbólico”
11

. 

 É importante ressaltar que essa estrutura de idade dos Massai se apresentava no 

momento da penetração europeia nos territórios Massai que se localizava na fronteira entre o 

Kênia e a Tanzânia. Essa estrutura de classes de idade foi considerada por Bernardi – 

estudioso dessa sociedade – como sendo o modelo mais emblemático do sistema de classe de 

idade baseado na iniciação
12

. 

 Para essa sociedade, a iniciação não se dá, de modo algum individualmente, mas 

socialmente. Isso significa dizer que todo grupo, referente a uma mesma idade, inicia-se ao 

mesmo tempo. Isso faz com que haja uma particularidade nos Massai, muito interessante: 

apesar de possuir uma estrutura de classe de idade, não significa dizer que essas idades são 

fixas. Tal fato se justifica porque a formação de uma classe ocorre a cada quinze anos, 

“durante un período que se abre com un rito llamado embolosat y se cierra com otro rito 

llamado ngeherr”
13

. Certamente, entre um período e outro, há períodos mais curtos, 

geralmente de três anos. “El candidato” - insiste Bernardi - “es iniciado entre los quince y los 

beinte años de edad, y si atrabesia todos los grados de edad; abandonará el último entre los 

setenta y cinco y ochenta”
14

. No entanto, há um diferencial entre o momento iniciático Massai 

e BaMbuti. Enquanto o último tem todo o ritual baseado no ciclo natural feminino, no 

primeiro, as mulheres não cumprem qualquer papel na iniciação. Além disso, não é o fato de 

fazer parte de uma iniciação na sociedade Massai que pode vivenciá-la por completo. Isso 

porque esse povo não possui apenas as classes de idades muito bem definidas, como também 

escalas e graus por que sua classe deve passar
15

. Feixa observa ainda que “en la mayor parte 

                                            

11 Ibid. p. 23. 

12 Bernardi (apud. Feixa).  

13 Ibid. p. 23. 

14 Bernardi (apud. Feixa, p. 22). Feixa afirma ainda que “el sistema massai confirma, para Bernardi, el papel 

central de la inciación pospuberal, que em princípio tiene un significado equivalente al elima de los BaMbuti: 

el reconocimiento social de la adulteza”. 

15 É importante lembrar que a estrutura da sociedade Massai mudou durante e após o período colonial. No 

entanto, as classes de idade continuam vigente. O que mudou foi a vida militar que hoje está voltado a 

proteção dos rebanhos, mas ainda assim os guerreiros continuam sendo chamados moran. Nesse período os 

guerreiros passam a viver em um assentamento, que não fica muito longe da sociedade, esse por sua vez se 

chama singira. Nesse período de segregação os guerreiros não podem se casar. Apenas as mães e as mulheres 

iniciadas na mesma idade é que podem entrar para levar comida e participar das danças. É importante 
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de sociedades primitivas no existe un largo estadio de transición previo a la plena inserción 

social, ni tampouco existe un conjunto de imágenes culturals que distingan claramente este 

grupo de edad de otros”
16

. 

 Como mencionado anteriormente, houve sociedades que suprimiram um ou mais 

classificações de idade. Um estudo realizado pelo historiador brasilianista, Stuart Schwartz, 

procura compreender a estrutura do quilombo dos Palmares, a partir da África, pois, de acordo 

com o autor, as tradições de Angola eram predominantes na região. O autor percebe que as 

relações sociais instituídas no quilombo dos Palmares, apesar de tal quilombo agregar 

diversas etnias africanas, crioulas e brancos marginalizados, eram majoritariamente de uma 

sociedade guerreira, os Imbangalas. Esses vivam em um estado de guerra permanente. 

Quando os Imbangalas se deslocaram para Angola, no início do século XVII, “encontraram 

entre o povo Mbundu uma instituição que adotaram para seus propósitos. Tratava-se do ki-

lombo” - afirma Schwartz - “uma sociedade de iniciação ou campo de circuncisão, onde os 

jovens do sexo masculino eram preparados para o status de adultos e guerreiros”
17

. 

 O ki-lombo seria uma instituição adaptada pelos Imbangalas, de acordo com seus 

próprios interesses, com o intuito de dar coesão à sociedade, uma vez que essa não possuía 

uma linhagem matrilinear, pois havia uma negação do parentesco. Alguns observadores 

europeus mencionaram, em seus relatos, a existência de infanticídio. No entanto, “as mulheres 

podiam deixar os limites do ki-lombo para dar à luz” – insiste Schwartz - “o que se proibia era 

um laço matrilinear legal dentro do ki-lombo que pudesse prejudicar o conceito de uma 

sociedade estruturada por iniciação em vez de parentesco”
18

. 

  

1.2 – Juventude na Antiguidade 

 

Nesse contexto, Feixa nos ajuda, com base no seu estudo, a compreender os sistemas 

                                                                                                                                        

lembrar ainda que a classe de líderes, não é constituída apenas de guerreiros, a um grupo de líderes 

responsáveis pelos rituais. Feixa. 

16 Ibid.p. 23. 

17 SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 258 

18 Ibid. p. 258. É importante dizer que o propósito que Schwartz teve em estudar os Imbangalas, não foi 

exatamente essa, é tanto que não determinou idades de jovens e adultos e nem mesmo, relatou os rituais de 

iniciação. Seu propósito maior é explicar a estruturação do Quilombo dos Palmares com base na estrutura 

africana dos Imbangalas. No entanto, é importante frisar que, mesmo não sendo esse seu propósito, é possível 

perceber que em uma sociedade estruturada a partir da iniciação e não de parentesco, o que se concebe 

normalmente como infância, não existe, pois não possui qualquer relação parental. Pode não negar o afeto, 

contudo, as relações formais não existem. É tanto que para alguns historiadores, como Joseph Muller, o 

assassinato Imbagal de seus próprios filhos, significava muito mais uma metáfora, representando a 

“eliminação cerimonial dos laços de parentesco e sua substituição pelas leis e prescrições do ki-lombo”. 

(apud. Schwartz, p. 258). 
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de classes de idade em outras sociedades. Contudo, procura-se, a partir desse momento, 

visualizar, ainda que de modo apriorístico, o que se entende por jovem na sociedade ocidental. 

Como foi instituído o ideal de juventude na sociedade e o que isso significa. Para isso, seria 

necessário, antes de tratar da juventude na atualidade, procurar compreender o que se entendia 

por juventude, tanto na Antiguidade como na Idade Média. 

 O autor trata rapidamente da juventude na Antiguidade. Para ele, a partir de estudos 

baseados em Platão e Aristóteles, a juventude seria considerada a idade modelo. Isso ocorre, 

segundo o autor, devido à emergência de um poder estatal, associado a uma hierarquização 

social, à divisão do trabalho e a uma intensa urbanização. Esses fatores seriam determinantes 

para que a sociedade reconhecesse, de algum modo, o surgimento de um grupo de idade. 

Grupo esse que não poderia ter mais o reconhecimento de certos direitos que gozava em um 

momento anterior. Devido à geração de um excedente econômico, foi permitido que parte dos 

jovens homens se dedicassem a atividades não produtivas (educação e atividade militar). Ao 

passo que isso ocorria, surgiam também alguns processos culturais e simbólicos, que faziam 

com que o grupo juvenil se isolasse do resto da sociedade. Mas, o que foi um fator decisivo 

para que isso ocorresse, foi o surgimento de instituições de ensino. Dentre essas, a efebia, 

surgida no século V a.C., era a mais significativa
19

. 

 O significado etimológico de efebia, de acordo com o autor, é aquele que chega à 

puberdade. Os jovens permaneciam nessa instituição até os vinte anos de idade. Esta, por sua 

vez, era inspirada na instituição militar espartana, em que os jovens guerreiros que 

permaneciam nela entre os dezesseis e vinte e um anos de idade eram educados, a agohé. A 

educação se baseava tanto em exercícios de preparação para a guerra como a formação moral. 

E, necessariamente, esse processo era realizado de maneira isolada da sociedade. Com o 

tempo, a efebia abandonou seu caráter militar e se centrou na educação dos homens jovens 

das elites
20

. Pois nem as mulheres, estrangeiros, ou ainda alguns trabalhadores, embora ricos, 

mas desprestigiados, não eram considerados cidadãos. 

 Já em Roma, a puberdade era entendida no sentido literal, como amadurecimento 

sexual e definia a passagem da infância para a fase adulta. Apenas no século II d.C. é que a 

                                            

19 Feixa faz uma consideração importante quando ressalta que “la educación del ciudadano independiente, 

capaz de exponer sus opiniones con argumentos retóricos y lógicos, así como de conquistar una posición 

preeminente en la sociedad, requería una fase de la vida libre de compromisos para poder prepararse. Surge 

así la noción de paidea (o educación) […] La idea de paideia se vinculaba a las ideas de eros, amistad y 

reforma […] Se trata de imágenes culturales congruentes con el mito de la juventude, que desde entonces 

pasar´ian a formar parte del patrimonio de la cultura occidental”. Ver Feixa. De Jóvenes, Bandas y Tribus. p. 

28. 

20 Ibid. 
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sociedade romana sofre sérias mudanças que dão lugar ao surgimento da juventude entre os 

homens das elites sociais: “formación de grandes capitales de origen financeira y comercial; 

acaparamiento de recursos por parte de uma minoría dominante; urbanização massiva; 

desarollo completo de la esclavitud como relación fundamental de producción, etc.”
21

. 

 Os jovens, nessa perspectiva, perdem seus direitos na mesma medida em que vai 

ficando claro quais são os seus deveres na sociedade. Perdem os direitos que seriam assistidos 

pelo Estado, à medida que tem a obrigação de defender a pátria, apesar de não ter juízo pleno 

para governar a res publica. Nesse contexto, o Estado aumenta o aparato de controle, tanto 

familiar e escolar quanto moral e penal em relação aos jovens. São muitas as formas de 

protesto, por parte dos jovens, como era o caso dos bacanais que possibilitavam a 

aproximação de jovens, mulheres e grupos marginalizados. Por certo, eram muitas também as 

formas de repressão, na tentativa de defender os interesses dos grupos dominantes
22

. 

 

 1.3 – Juventude na Idade Média 

 

 Philippe Ariès, em um reconhecido trabalho historiográfico, procura analisar, com 

base em documentos iconográficos, principalmente retratos de famílias datados que, de 

acordo com o autor, são documentos relacionados à história familiar, além dos diários de 

famílias que eram anotados, não apenas contos, como também acontecimentos domésticos, o 

nascimento e a morte. “Nesses diários se uniam a preocupação com a precisão cronológica e o 

sentimento familiar” - diz Ariès - “tratava-se menos das coordenadas do indivíduo que das dos 

membros da família: as pessoas sentiam necessidade de dar à vida familiar uma história, 

datando-a” - insiste - “A inscrição das idades ou de uma data num retrato ou num objeto 

correspondia ao mesmo sentimento que tendia a dar à família maior consciência histórica”
23

. 

O autor se vale ainda dos registros dos párocos, ressaltando que esses passam a ter maior 

exatidão, somente no século XVIII, quando o Estado moderno passou a exigir de seus 

funcionários o registro civil.  

 Infância e família, parece se tratar, ao menos a princípio, de duas categorias distintas, 

contudo, o que se procura mostrar é que uma só tem sentido em função da outra. Nesse caso, é 

muito pertinente se debruçar sobre sua pesquisa, uma vez que é possível que essa definição 

em mão dupla  ocorra em relação à própria “juventude”. Além disso, o autor, quando possível, 

                                            

21 Ibid. p. 30. 

22 Ibid. 

23 ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 1981, p.22. 
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menciona questões que norteiam a questão juvenil. 

 Ariès, dessa maneira, faz um grande levantamento da iconografia disponível na época, 

o que significa dizer que é um vasto material, pois não só leva em consideração os retratos 

familiares mas também as pinturas das igrejas e os epitáfios. Isso faz com que desvende, ou 

pelo menos procure desvendar, a invenção da infância no período medieval. De acordo com o 

autor, a infância era um período muito reduzido, que equivalia até o momento em que a 

criança pudesse se bastar sozinha, ficar em pé, mostrar sinais que pudesse locomover sem 

ajuda dos adultos. A partir desse momento, essa era inserida no mundo adulto, chegando, 

desse modo, a partilhar dos trabalhos e jogos. Não havia as etapas da juventude que 

“favorecessem” o preparo, em certo sentido, para a vida adulta. A criança era representada 

apenas como sendo menor que o adulto, mas possuía feições iguais, o que as diferenciava era 

apenas o tamanho e força
24

. 

 A criança era a representação do anonimato, pois quando demonstrava capacidade para 

enfrentar, minimamente, os perigos da vida, ela passaria a viver em outra casa, com outra 

família. A família no período medieval se diferenciava da família extensa, a qual conhecemos 

atualmente, por não ser composta – de acordo com a percepção do autor – por várias 

gerações. A família, no período medieval era o casal e a criança
25

. Essa afirmativa, baseada 

nas atuais concepções atuais de infância, pode parecer um tanto quanto absurda. No entanto, 

era muito comum, como ainda é, procurar distinguir, de maneira precisa o que é natureza. 

Como já foi abordado, no item primeiro deste capítulo, houve a adoção dos preceitos 

cartesianos – a identificação de uma alma racional – pela Igreja e, portanto, uma discussão 

muito presente. Em seu trabalho, Keith Thomas traz relatos muito interessantes em relação a 

essas questões. Ele aborda que “ao traçar uma sólida linha entre o homem e os animais, o 

principal propósito dos pensadores do início do período moderno era justificar a caça, a 

domesticação, o hábito de comer carne, a vivissecção (que se torna prática científica corrente, 

em fins do século XVII) e o extermínio sistemático de animais nocivos e predadores. Mas 

essa insistência tão grande em distinguir o humano do animal também teve consequências 

                                            

24 Ibid. 

25 Ibid. Ao analisar a edição de 1556 da Le Grand Propriétaire de toutes coses, o autor percebeu que uma ideia 

erudita que posteriormente se tornou popular emanava dessa obra, era “a ideia da unidade fundamental da 

natureza, da solidariedade existente entre todos os fenômenos da natureza que não se separam das 

manifestações sobrenaturais […] crenças populares herdadas do paganismo, e a uma ciência tanto física 

quanto teológica […] A partir de um certo grau de solidariedade entre os fenômenos […] não é mais possível 

intervir sem provocar reações em cadeias, sem destruir a ordem do mundo: nenhuma das categorias do cosmo 

possui uma autonomia suficiente, e nada pode ser feito contra o determinismo universal […] uma mesma lei 

rigorosa rege ao mesmo tempo o movimento dos planetas, o ciclo vegetativo das estações, as relações entre 

os elementos, o corpo humano e seus humores, e o destino do homem […].  
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importantes para as relações entre os homens”
26

. 

 Desse modo, qualquer sistema de aprendizagem baseado em rígidos sistemas de 

classes de idade seria incompatível na sociedade medieval até o século XVIII. Pois, mesmo 

com a popularização da escola no século XV, os estudantes, não eram divididos em classes 

com base na idade. Tal instituição foi fundada e financiada por doadores e até o século XIII 

consistia em asilos para estudantes pobres, vivendo sob regras monásticas, Era muito comum 

até o século XVIII haver a seguinte situação: “[...] as crianças de 10 a 14 anos, adolescentes 

de 15 a 18 e rapazes de 19 a 25 frequentavam as mesmas classes”
27

. O estabelecimento de um 

regimento disciplinar, baseado no ensino, vigilância e enquadramento da juventude, fez com 

que houvesse uma transformação dessas instituições, deixando a simples sala de aula do 

período medieval, ao entendimento que se possui dessa instituição na atualidade. Essa 

instituição foi, por sua vez, o instrumento utilizado para substituir o sistema de aprendizagem 

como meio de educar em sociedade. Nesse sentido, pode-se dizer que, a partir do momento 

que foram se criando distinções de idades, a criança foi sendo separada dos adultos ou, pelo 

menos, mantida à distância antes de ser solta no mundo. Seria, nesse caso, uma espécie de 

quarentena representada oficialmente pela instituição escolar
28

. 

 Até esse período as entidades religiosas cristãs tiveram muito trabalho para incutir 

valor à vida da criança. Eram muito comuns os infanticídios na época, muito embora não 

fossem assim considerados. Mas havia uma grande quantidade de crianças que morriam 

asfixiadas enquanto dormiam na cama dos pais, o que leva a crer que não seria mero acidente. 

                                            

26 Ver THOMAS, Keith.  O Homem e o Mundo Natural: mudanças de atitude em relação às plantas e os 

animais, 1500/1800. Cia das Letras, 1996, p. 49. Desse modo, até as práticas consideradas normais, saudáveis 

e mais naturais, na atualidade, eram tidas como um processo análogo ao animal. “Um visitante estrangeiro 

notou em 1557, que na Inglaterra nenhum homem andaria a pé se pudesse evitá-lo; um século depois, sir. 

William Petty não era capaz de mencionar a prova melhor de que o domínio inglês beneficiaria os irlandeses: 

'agora, na Irlanda, o homem mais pobre monta a cavalo quando, até aqui, mesmo o melhor deles andava a pé 

como animal'”. (Ibid. p. 36). Além disso, relaciona o nado e o trabalho noturno a práticas bestiais. E é certo 

que esses analogismos eram feitas, também, a criaturas próximas às casas. “'O que é um bebê?', perguntava 

um autor jacobiano, 'senão uma besta rude na forma de homem? E o que é um jovem (por assim dizer) sem 

modos e sem freios?' as crianças não tinham o controle de suas ações e a linguagem da infância 'não era nem 

um pouco melhor que os sons produzidos pelos bichos mais sagazes quando se comunicam uns com os 

outros'. Os jovens, ainda incapazes de controlar suas paixões, eram apenas um pouco melhores. 

Comportavam-se „como asnos selvagens e novilhos bravios', dizia George Fox; como potros, na opinião de 

Gerrard Winstanley […] Ainda mais bestiais eram os pobres-ignorantes, sem religião, esquálidos sem 

qualidade em suas condições de existência e, mais importante, não tendo os elementos que se supunha 

caracterizarem o ser humano: alfabetização, cálculo numérico, boas maneiras e apurado senso de tempo. Os 

intelectuais desde muito costumavam encarar as pessoas não letradas como sub-humanas. „Os membros da 

vasta ralé que parece portar os sinais do homem no rosto', explicava sir. Pope Blount, em 1693, „não passam 

de seres rudes em seu entendimento […] é por metáfora que os chamamos de homens, pois na melhor das 

hipóteses nada mais são que os autômatos de Descartes, molduras e sombras de homens, que têm tão somente 

a aparência para justificar seus direitos à racionalidade”. 

27 Aires. Ibid. p. 163. 

28 Ibid. 
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Embora condenado pela Igreja e pelo Estado, não era considerado uma vergonha, apesar de 

serem praticados em segrego “no limite da vontade, do esquecimento e da falta de jeito […] 

No século XVII, passou-se de um infanticídio secreto para o respeito exigente com a 

criança”
29

. Flandrin analisou essa prática oculta (o infanticídio) e percebeu que a diminuição 

da mortalidade infantil não poderia ser explicada por razões médicas e higiênicas, 

simplesmente as pessoas pararam de morrer ou ajudar a morrer as crianças que não queriam 

conservar
30

. 

 Foram muitas as estratégias que a Igreja e o Estado adotaram para que isso ocorresse. 

Provavelmente, a primeira medida foi a recuperação, por meio dos Poderes Públicos, da Sage-

Femme, a parteira (feiticeira branca). Ela teria um maior contato com os pais e seria a 

primeira a chegar mais próximo à cabeceira da mãe no momento do nascimento. Uma outra 

foi a prática mais frequente do batismo que aconteciam apenas duas vezes ao ano, na véspera 

da Páscoa e na véspera de Pentecostes. Esses batizados eram coletivos, o que significava uma 

certa demora. Os batistérios dos séculos XI e XII eram grandes cubas e como o batismo era 

por imersão, era comum que houvesse mortes de crianças durante os intervalos do batismo. Se 

acaso isso ocorresse, as pessoas não se comoviam além da medida. Os pais não se sentiam 

obrigados a batizar seus filhos, chegando, em casos mais graves, a esquecer de fazê-lo, pois 

não havia nada que os obrigasse, além da opinião pública. Quando os batismos passam a ser 

mais frequentes e difundidos, realizados em outros locais, possibilitaram que os padres 

chegassem mais depressa à cabeceira da mãe. A partir do século XVI, “os registros de 

catolicidade permitiram o controle por parte dos visitantes diocesanos”
31

. 

 Essa importância dada à criança, desde o século XIV – principalmente, devido à 

prática reformadora da Igreja – só foi possível porque as pessoas começaram a descobrir a 

alma da criança; a identificar na criança uma alma imortal. A importância dada à criança fez 

com que houvesse uma mudança na própria sociedade. No fim do século XVII e início do 

século XVIII, essa mudança é mais clara, visto que se percebe, de maneira nítida, o 

recolhimento da família longe da vida coletiva e do sistema de aprendizagem, para uma casa 

definida de modo muito diferente que a anterior. Primeiro, procurou-se arquitetá-la de modo 

que a protegesse de intrusos, além de preservar a privacidade. Além de ter uma reorganização 

do espaço, fazendo com que os cômodos fossem distribuídos de maneira independente – uma 

vez que se comunicavam por meio de um corredor – passando a ter um uso funcional de sua 

                                            

29 Aires. p. 11. 

30 Flandrin (apud. Aires). 

31 Ariès. p. 12. 
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espacialização, possibilitando, nesse sentido, a divisão de salas, cômodos, entre outras 

coisas.
32

 

 Uma questão ainda muito interessante, apontada ainda por Ariès, é o significado da 

idade. Esse representa a exatidão, a “precisão quase de horas”, somada ao nome, que outrora 

seria uma designação demasiadamente imprecisa, sendo necessário, dessa maneira, ser 

completada com um sobrenome. “Hoje, nossos hábitos de identidade civil estão ligados aos 

três mundos”
33

. A idade representava muito mais que um simples número, havia um 

significado muito preciso. Cada classe de idade era dividida, ou significada pelos números 

múltiplos de sete, era a representação da união entre o destino do homem aos planetas, uma 

designação muito próxima da Astrologia
34

. Desse modo, a divisão da idade em sete etapas 

distintas da vida estava diretamente relacionada à quantidade de planetas, cada idade 

representava um. Assim é possível perceber que a passagem da infância para adolescência, ao 

contrário de outras sociedades, não estava relacionada à puberdade. 

 Diante de seu debruçar sobre o tema, de um modo ou de outro, acaba abordando 

aspectos importantes, não apenas em relação à infância, mas sobre as idades (fases da vida) na 

Idade Média. Ariès conclui que cada época privilegia uma certa idade. Isso depende, de 

acordo com o autor, de fatores demográficos e questões a eles relacionadas. A seu ver, “são 

interpretações ingênuas que a opinião faz em cada época […] a 'juventude' é a idade 

privilegiada do século XVII, a 'infância', do século XIX, e a 'adolescência', do século XX”
35

. 

 Decerto, Ariès tem suas contribuições em relação ao tema. Contudo, de acordo com 

                                            

32 Ibid. 

33 Ibid. p. 20. 

34 “A primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa quando a criança nasce e dura até os 

sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de enfant (criança), que quer dizer não falante, pois 

nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente a suas palavras, pois ainda não tem seus 

dentes bem ordenados nem firmes, como dizem Isidoro e Constantino. Após a infância, vem a segunda idade 

[…] chama-se pueritia e é assim chamada porque nessa idade a pessoa é ainda como a menina dos olhos, 

como diz Isidoro, e essa idade dura até quatorze anos. Depois segue-se a terceira idade, que é chamada de 

adolescência, que termina segundo Constantino em seu viático, vigésimo primeiro ano, mas segundo Isidoro, 

dura até os vinte e oito anos […] e pode estender-se até os trinta ou trinta e cinco anos […] Depois segue-se a 

juventude, que está no meio das idades, embora a pessoa aí esteja na plenitude de suas forças, e essa idade 

dura até os quarenta e cinco anos, segundo Isidoro; ou até cinquenta, segundo outros. Essa idade é chamada 

de juventude devido à força que está na pessoa, para ajudar a si mesma e aos outros, disse Aristóteles. Depois 

segue-se a senectude, segundo Isidoro, que está a meio caminho entre a juventude e a velhice, e Isidoro a 

chama de gravidade, porque a pessoa nessa idade é grave nos costumes e nas maneiras; e nessa idade a 

pessoa não é velha, mas passou da juventude […] Após essa idade segue-se a velhice, que dura, segundo 

alguns, até setenta anos […] A velhice, segundo Isidoro, é assim chamada porque as pessoas velhas já não 

têm os sentidos tão bons como já tiveram, e caducam em sua velhice […] A última parte da velhice é 

chamada senies em latim [...]”. Le Grand Propriétaire de totes choses. Philippe Ariès. p. 25-6. 

35 Ariès. p. 37. 
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outros autores, à exemplo de Michel Pastoureau
36

, ao utilizar a imagem como fonte para sua 

pesquisa, precisa ter um certo rigor de análise “não apenas porque as estratégias da imagem 

são muitas vezes rebeldes a toda generalização (quando não a toda análise), mas também e 

sobretudo porque a cultura da Idade Média ocidental” - insiste o autor - “tem uma concepção 

da juventude que não é nem uniforme nem imóvel”
37

.  

 Mesmo porque, “a imagem opera sua própria seleção”
38

. Pois, há determinados grupos 

de jovens que nunca, ou muito raramente apareceram nessa imagem. É o caso dos “jovens do 

mundo rural, que, como a classe camponesa em seu conjunto, figuram entre os grandes 

excluídos da iconografia medieval”
39

. Os jovens do mundo rural, especificamente, e a classe 

camponesa, de modo geral, possuem uma participação tímida na iconografia, podendo-se 

encontrar em poucas imagens e quando se encontra, estão presentes nos calendários, 

representados nos meses que lembram a atividade agrícola. Mesmo sendo poucas, não pode-

se deixar de levar em consideração que, “essas lacunas da iconografia são em si mesmas 

documentos de história. A seleções operadas pela imagem não são neutras nem anedóticas. 

São ideológicas, militantes, e devem ser estudadas como tais. Os silêncios da imagem” - 

afirma Pastoureau - “são sempre eloquentes”
40

. 

 Para sua pesquisa, o autor priorizou as imagens em miniatura, inseridas em livros, 

                                            

36 PASTOUREAU, Michel. Os Emblemas da Juventude: atributos e representações dos jovens na 

imagem medieval. In. LEVI, Giovanni; e SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos Jovens I: Da 

Antiguidade à Era Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

37 Ibid. p. 245. 

38 Ibid. p. 248. 

39 Ibid. 

40 Ibid. p. 248. Pastoureau, afirma ainda que “Do lado da Aristocracia, com efeito, a iconografia 

medieval não é silenciosa, mas tagarela. Proliferam jovens príncipes e jovens nobres. O modo 

como aparecem coloca plenamente todos os problemas relativos à representação da juventude. 

Em particular, ajuda a distinguir duas classes etárias, os adolescentes não se confundindo com os 

adultos jovens. No mundo da cavalaria, por exemplo, a articulação entre aspirantes ou escudeiros 

e jovens cavaleiros recém-ordenados é essencial, sempre levada em conta pela imagem. Eles 

podem ter uma idade muito próxima, ou até a mesma idade, mas pertencem a dois universos 

diferentes. […] Todo estudo da iconografia dos jovens da Idade Média deve contar com os 

desequilíbrios sociológicos e tipológicos que acabamos de mencionar, mas também e sobretudo 

os cronológicos (muito mais imagens para os séculos XIV e XV do que para alta Idade Média), 

geográficos e técnicos. Com efeito, cada pesquisador explora o estoque de imagens que lhe é 

mais familiar ou mais acessível, e a escolha de seu corpus determina necessariamente os 

resultados aos quais chega”. p. 249-50. 
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principalmente referentes a França, Inglaterra e países do Império. Nessa perspectiva, para 

análise dessas imagens, o autor, propõe um procedimento para melhor compreender as fontes 

que se utiliza. Desse modo, acredita que a imagem pode expressar melhor, aos olhos daquele 

que analisa, podendo assim, mostrar atributos detalhados que possa identificar o jovem na 

imagem, sem levar apenas em consideração o tamanho dos personagens na tela ou mesmo a 

precisão dos traços do rosto como fez Ariès. 

 No período medieval, as imagens aparecem em conjunto, numa mesma tela, o que 

podem denotar oposição, par, ou mesmo uma sequência. Quando a imagem é isolada, de 

acordo com Pastoureau, o historiador dispõe a seu favor, uma série de elementos simbólicos 

que torna possível a identificação do jovem na imagem. Mas, no mais comum dos casos, a 

imagem conjunta ou coletiva, possibilitava a identificação do jovem, em comparação aos 

personagens de uma mesma imagem. “Um jovem só é jovem em relação a outros indivíduos 

que não o são, crianças ou adultos”
41

. 

 Na tentativa de distinguir os personagens na imagem, não apenas em relação a idade, 

mas também, em relação a função e classe social, era utilizado como técnica, o afastamento. A 

representação é associada às questões políticas, econômicas e simbólicas da sociedade, que 

não necessariamente representa a realidade
42

. O afastamento e o tamanho dos personagens na 

tela, não dizem respeito, único e exclusivamente à idade. Pois, as imagens medievais não se 

prendem apenas a essa questão, mas também, como já mencionado, às “dignidades e [as] 

funções no seio da sociedade, e isto, independentemente da idade em questão” - afirma 

Pastoureau - “os príncipes, os poderosos e os ricos têm direito ao tamanho grande, ao passo 

que os plebeus, os humildes e os pobres são privados dele”. 

 Uma outra questão que demonstra a complexidade da imagem ocidental, são os planos 

que possui. Muito embora seja plana, “a imagem medieval é quase sempre pensada, 

construída e lida como se fosse estruturada em espessura, isto é, formada por uma 

superposição de planos empilhados uns sobre os outros”
43

. A possibilidade de dimensionar o 

                                            

41 Ibid. p. 250. 

42 “A escala dos tamanhos é, na verdade, uma escala de valores. Sublinha a força e o peso da 

velhice, o respeito devido a ela, o poder que possui […] Representar velhos em tamanho grande e 

jovens em tamanho pequeno – quando na realidade os homens e as mulheres de dezoito-vinte 

anos são em geral maiores que os de sessenta ou oitenta – é proclamar pela imagem uma nítida 

diferença de estatuto social, teológico, político, jurídico, econômico e simbólico. O jovem ocupa na 

imagem um lugar pequeno porque ocupa um lugar pequeno na sociedade”. Ibid. p. 250. 

43 “Na imagem heráldica, como em toda imagem, o fundo representa o passado e o primeiro plano o 
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espaço e o tempo na tela, enriquece, de algum modo, o retrato que o artista faz da sociedade, 

ainda que esse retrato seja militante, como afirmou o autor, deixando transpassar a 

importância de determinadas funções e classes na sociedade.  

 A identificação do jovem na imagem é um fato, devidamente reconhecido. No entanto, 

a sua identificação na sociedade, modifica de acordo com o período, os costumes, as leis, 

classes sociais, etc. Na Idade Média, o que identificava o jovem era muito mais os 

comportamentos, na maioria das vezes condenáveis, que a função social que cumprem
44

. 

Quem define esses padrões comportamentais, por certo, é uma classe política, que se 

instrumentaliza de ferramentas legais, para instituir normas de conduta e a “paz social”. Dessa 

forma, quem procurava julgar o comportamento, tanto na Itália como nas comunidades 

judaicas, eram os juízes, políticos e os religiosos mais fervorosos. O que tornava ainda mais 

complexa a relação entre idade e comportamento
45

. 

 Na Idade Média, as sociedades comunais, diferenciam-se em gênero, número e grau, 

das sociedades ditas modernas. As comunas possuíam autonomia política, econômica, jurídica 

e religiosa – ainda que devesse obediência aos superiores cristãos (não se refere, desse modo, 

as comunidades judaicas, pois essas possuíam sistemas próprios) – para reger normas, 

administrar penas, classificar as classes de idades e seus papéis na sociedade. O fator 

econômico parece ser significativo, levando em consideração os testamentos como fonte de 

                                                                                                                                        

presente. O tempo se inscreve na espessura da imagem, a juventude é como que impelida à 

frente pelas gerações que se acham atrás e nas quais ela está à frente pelas gerações que se 

acham atrás e nas quais ela está iconográfica e ideologicamente ancorada. Certamente, a imagem 

ocidental jamais foi tão longe na gestão das relações entre o espaço e o tempo”. Ibid. p. 255. 

44 CROUZET-PAVAN, Elisabeth. Uma Flor do Mal: os jovens na Itália Medieval (Séculos XII-XV). In. 

LEVI, Giovanni; e SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos Jovens I: Da Antiguidade à Era 

Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

45 “Para quem sofre, o tempo da inocência se dilata um pouco; para o culpado tende a se retrair. 

Somente a real juventude do condenado justifica as eventuais inflexões do castigo […] seja 

atenuando a pena, seja administrando-a de outra forma. Alguns processos subtraem-se assim à 

publicidade necessária ao mecanismo penal. A falta não é proclamada publicamente. O castigo é 

administrado não na praça ou na rua, mas na câmara de torturas. Os pueri que a justiça preserva 

parcialmente deste modo não correspondem mais de maneira exata ao grupo dos pueri 

reconhecido por todas as esferas. A idade da plena responsabilidade e da maioridade não 

coincidem. Sobretudo, maioridade não significa entrada na maturidade. O limiar desta última é 

fixado por São Bernardino na idade dos quarenta anos, com fim das desordens, das fraquezas e 

das tentações”. Ibid. p. 194. 
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análise, sendo determinante para identificar o jovem. Assim “'o jovem' seria definido por sua 

integração socioeconômica incompleta. E somente a mudança de sua posição no interior da 

linhagem poderia fazê-lo mudar de estatuto”
46

. 

 O casamento, nem seu fruto, não são elementos definidores dos giovani (filhos de). 

Pois, mesmo se casando, com uma média de 29 anos para os florentinos – segundo o catasto 

de 1427 -, os comportamentos, tidos como inconsequentes, se faziam presentes. 

 A integração dos giovani pertencente a nobreza à política, pode ser um limiar 

importante. “Pelo procedimento da Balla d'Oro, o Grande Conselho de Veneza reduz para 

dezoito anos, para os adolescentes nobres favorecidos pela sorte, a idade da maioridade 

política. No dia de Santa Bárbara” - afirma Crouzet-Pavan - “os nomes dos jovens que 

provaram sua idade e seu nascimento nobre legítimo são sorteados. Os vencedores poderão 

participar do Grande Conselho a partir dos vinte anos. Os outros” - continua a autora - “a 

menos que a sorte lhes seja favorável numa Barbarella seguinte esperam até os 25 anos para 

ocupar na assembleia o assento que, por nascimento, lhes é reservado”
47

. 

 Fica claro, nessa perspectiva, que o jovem, definido enquanto grupo de idade pertence 

a uma classe social específica, procurando normatizar comportamentos, garantindo que esses 

assumam funções, ou papéis sociais já reservados. Contudo, mesmo assumindo cargos 

políticos, possuindo uma situação econômica estável, casado, etc. Isso não fazia com 

deixassem de ser qualificados como juvenis
48

. 

 É importante frisar que que o que se classifica como jovem, na Itália dos séculos XIII-

XV, são os filhos homens. As mulheres, donna, representava outro grupo. Pode ser 

considerado, embora seja feita essa distinção, semelhantes, pois “mulheres e jovens, de 

                                            

46 Ibid. p. 195. 

47 “A ritualização do ingresso dos jovens na vida política, em Veneza, ritualização nova no século XV, 

sem dúvida participa da redefinição do estatuto da nobreza e sua ideologia política. Também 

podem ser interpretados como a formalização de um verdadeiro rito de passagem que visa 

integrar aos poucos os jovens fazer com que afinal aceitem, partilhem e defendam as normas e os 

valores da oligarquia no poder”. Ibid. p. 196-7. 

48 “Mesmo casado, mesmo tendo assento num dos conselhos da cidade, mesmo participando, 

embora com responsabilidades menores dos negócios familiares, o filho não deixa de ser 

qualificado de juvenis. Assim, as diversas definições socioeconômicas não conseguem senão 

circunscrever de modo incompleto aquilo que é menos uma classe de idade – a juventude – do 

que um grupo de homens, os giovani. Da adolescência a uma tardia idade da razão, sem que a 

condição pessoal influa, todos podem comportar-se como juvenes. […] Sobre a clássica definição, 

mais normativa que biológica, dos juvenes”. Ibid. p.199. 
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maneira equivalente, parecem apresentar duas ameaças, duas fragilidades capazes de arruinar 

a ordem temporal e o tecido social”
49

. 

 Decerto, essas ameaças e fragilidades se dão por diferentes vias, ainda que o 

transtorno social causado, sejam, por vezes, iguais, exigindo que a sociedade maior normatize 

os comportamentos, tanto por meio da ordem pública quanto pela religião. São muitas as 

tentativas, realizadas por parte da igreja, de inibir os gastos, tidos como supérfulos e 

desordenados efetuados pelas donna. 

 A partir do século XV, muito embora, as mulheres sejam o foco central das “limitações 

e condenações”
50

, de maneira progressiva, os giovani, passam a ser acusados dos mesmos 

excessos. “Desde o início do século XIV, a regulamentação considerava o luxo da 

indumentária masculina. Nenhum homem com mais de dez anos podia usar veludo ou seda 

tecidos de ouro ou prata”
51

. 

 Tais medidas eram preocupações que a sociedade possuía, principalmente, em relação 

a dignidade e a decência. Preocupações dessa ordem fizeram com que o Senado Veneziano, na 

segunda metade do século XV, determinasse que as noivas recusassem os presentes caros. 

Essas deliberações, sobretudo, em relação as vestimentas, eram suspensas em “ocasião de 

uma festa ou de uma recepção solene de embaixadores”
52

. Para essas ocasiões, as exceções 

são também para os jovens. Além dessas, “o cerimonial público veneziano também regulam 

os enfeites das duas categorias”
53

. 

 Um outro fator que caracteriza, de certo modo, a juventude, na Itália Medieval, são as 

práticas violentas de grupos unidos por vínculos de idade e comportamentos coletivos
54

. A 

partir dessas práticas, associadas a promoção do medo, a juventude passa a ser definida a 

partir dessas representações. 

                                            

49 Ibid. p.202. 

50 Ibid. p.201. 

51 Ibid. p.202. 

52 Ibid. p.202. 

53 Ibid. p.202 

54 “Os primeiros textos regulamentares das Comunas, na segunda metade do século XII e nas 

primeiras décadas do século seguinte, lançavam as bases de um controle dos comportamentos. 

Trata-se então de um primeiro dispositivo de conjunto que, destinado a pacificar a cidade, visava 

certas práticas, protegendo mais particularmente alguns períodos e alguns lugares. Institucionais 

ou quantitativos, todos os estudos dedicados ao crime e à justiça mostram nítidas alterações na 

cidade italiana do século XV. Ibid. p.205. 
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 As medidas tomadas pelo Grande Conselho de Veneza, já possuía a intenção de 

organizar os jovens da nobreza, com o intuito de não se comportarem de forma violenta. Por 

certo, esse não foi o único instrumento utilizado, mas também, os instrumentos repressivos 

que possuíam o objetivo de conter as ações dos jovens, na cidade. 

 Nas comunidades judaicas, no período que Horowitz
55

 se propõe a estudar, a idade de 

dez anos representa o início da juventude – ou seja, que já não se é criança, bem como não se 

é completamente adulto – e a idade de trinta, como sendo a representação do fim da 

juventude. É possível encontrar, no início do período estudado pelo autor, “o judeu alemão de 

trinta anos cujas aulas eram pagas pela mãe e, no final do período” – continua o autor – “o  

órfão inglês de dez anos, que a tia e a avó, após cuidarem dele por oito anos, colocaram para 

fora de casa dizendo que já era velho o bastante para se sustentar”
56

. 

 De certo modo, essas questões, demonstram a complexidade que gira em torno das 

questões juvenis nas comunidades judaicas. Para o jovem de dez anos se era permitido 

trabalhar, sobretudo, as mulheres com o intuito de prover dotes para o casamento, por parte da 

comunidade judaica. Os judeus carentes de recursos que se negavam a arranjar trabalhos 

como criadas domésticas, para suas filhas “abdicavam com isso do direito ao auxílio 

financeiro da comunidade judaica, e as próprias meninas não podiam mais tarde requerer a 

ajuda comunitária para seus dotes matrimoniais”
57

. Como ocorreria na Cracóvia do final do 

século XVI. 

 Tanto para homens e mulheres, os parâmetros comportamentais, variavam de acordo 

com cada comunidade, bem como, com as opiniões dos líderes religiosos, nessas 

comunidades. Pois, esses líderes possuíam prestígio social e político, tendo, 

consequentemente, poder de influenciar determinados parâmetros, à exemplo da idade de 

participar de transações comerciais e do casamento. 

                                            

55 HOROWITZ, Elliott. Os Diversos Mundos da Juventude Judaica na Europa, 1300-1800. In. LEVI, 

Giovanni; e SCHMITT, Jean-Claude (orgs.). História dos Jovens I: Da Antiguidade à Era Moderna. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

56 Horowitz afirma ainda que “em determinadas épocas […] indivíduos separados por rios, 

montanhas e séculos podem ser vistos, dependendo de suas circunstâncias de vida, habitando 

mundos semelhantes da juventude judaica, ao passo que, em outros casos, jovens judeus vivendo 

na mesma época, e até sob o mesmo teto, podem ter pertencido, apesar disso – devido a 

distinções não tanto etárias, mas relativas ao sexo, estrutura social e mentalidade -, a mundos 

radicalmente distintos”. Ibid. p. 98. 

57 Ibid. p.102. 
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 Em 1327, “um dos principais rabinos da Espanha”
58

, Asher ben Yehiel de Toledo, 

estava disposto a considerar um menino, no início de sua juventude, aos dez anos, apto a 

“realizar transações comerciais”
59

. Por outro lado, os estudos filosóficos e científicos, era 

proposto para os que já haviam atingido os trinta anos, “em razão de seu impacto 

potencialmente corrosivo sobre os valores e crenças tradicionais”
60

. 

 Foi com o intuito de fazer valer seus valores e crenças, adicionado a necessidade de 

um controle social mais rígido – não apenas com a preocupação de transmitir conhecimento – 

que a partir dos séculos XVI e XVII, será imposto aos pobres, o mesmo padrão educacional 

dos ricos. Nesse sentido, todo o processo educacional findava quando já se possuía uma idade 

elevada, uma idade, por certo mais próxima da idade da razão e estabilidade doméstica, 

deixando de lado as paixões da juventude, estando pronto para iniciar uma vida social plena. 

  

 1.4 – Juventude na Contemporaneidade 

 

 Como mencionado anteriormente, são muitos os pesquisadores que consideram a 

“juventude” como sendo uma categoria sócio histórica, levando em consideração questões 

relacionadas ao espaço em que se encontram. São muitas as ciências (sociologia, psicologia, 

antropologia, etc.) que procuram estudar o campo da juventude, tentando levar em 

consideração não apenas as similaridades existentes entre esses jovens, mas sobretudo e, 

principalmente, as diferenças que possuem. Procurar-se-á, nesse momento, fazer um 

levantamento teórico, sobre a questão da juventude na atualidade. No entanto, se faz 

importante ressaltar que a sociologia e antropologia, se fundamentam sobre uma 

conceitualização de “modernidade” diferente do que vem-se trabalhando. A “modernidade” é 

para a sociologia, principalmente, uma categoria weberiana, baseada na racionalização da 

esfera da vida, a burocratização e o desencantamento do mundo. Em dito isso, partir-se-á para 

o panorama na atualidade. 

 Para Bourdieu, as divisões entre idades são arbitrárias, representando, em largo 

sentido, um jogo de luta em todas as sociedades. Reconhece que as relações entre idade social 

e biológica são absolutamente complexas e se baseiam, sobretudo, nas manipulações do 

poder, concedendo ao jovem um estatuto de irresponsabilidade. O autor defende intensamente 

                                            

58 Ibid. p.101. 

59 Ibid. p.101. 

60 Ibid. p.101. 
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que o fato de se falar em juventude como uma categoria que possui interesses em comum, 

como uma unidade, constituiria de pronto uma manipulação. No entanto, seria, de acordo com 

sua concepção, ao menos necessário dividir a juventude em duas categorias, quais sejam: “dos 

'jovens' que se encontram já a trabalhar, e dos adolescentes da mesma idade (biológica) que 

são estudantes”
61

. 

 Ainda de acordo com o autor, a “juventude” é sempre definida em relação a algo. O 

ser jovem se situa, em uma terra de ninguém social, pois ora representa a maturidade de um 

adulto, ora a irresponsabilidade da adolescência. Há, desse modo, um racismo antijovem 

declarado, uma vez que os velhos, certamente que não todos, mas principalmente os velhos 

das sociedades em declínio, ou seja, os “velhos comerciantes, os velhos artesãos, etc., 

acumulam no mais alto grau todos os sintomas” - diz Bourdieu - “são antijovens, mas anti-

artistas, anti-intelectuais, anticontestação, são contra tudo o que muda, tudo o que mexe”
62

, 

exatamente porque não tem futuro, esse já é passado, enquanto o jovem se define enquanto 

sendo futuro. 

Sugere isso, pois percebe que procuram enquadrar sobre uma mesma categoria, 

realidades absolutamente diferentes, que não possuem, praticamente, nada em comum. Pois, 

mesmo que não se queira reconhecer, isso se dá muito mais devido a uma diferença da 

perspectiva escolar, ao sistema educacional, uma vez que permite ao adolescente burguês 

prolongar sua adolescência, enquanto o jovem operário, não passa nem pela adolescência. Isso 

porque a escola não é apenas um espaço de aprendizagem, mas um provedor de títulos e, 

consequentemente, com a inflação da população escolar, os efeitos são ainda mais 

complicados pelo simples fato “de um título valer sempre os que os portadores valem, um 

título que se torna mais frequente é por isso mesmo desvalorizado, mas perde ainda mais 

valor ao tornar-se acessível a pessoas 'sem valor social'”
63

. 

 Infelizmente, a contribuição que Bourdieu deixou, apesar de sua grande apropriação 

pelo tema, foi muito pequena, em termos de conteúdos escritos. No entanto, acredita-se que 

um outro autor, Luís Groppo, teve a oportunidade de analisar por mais tempo, em relação à 

definição que se possui de “juventude” na modernidade. Para sua análise, utiliza tanto a 

psicologia quanto a sociologia, baseando-se, dessa maneira, principalmente, em dois 

pesquisadores: Manheim – sociólogo alemão radicado na Inglaterra durante a II Grande 

                                            

61 BOURDIEU, Pierre. A “Juventude” é só uma palavra. In. Questões de Sociologia. Lisboa: Fim de Século, 

2003. p. 153. 

62 Ibid. p. 160. 

63 Ibid. p. 157. 
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Guerra Mundial; e Eisenstadt – psicólogo que procura trabalhar com as teorias de Parsons em 

uma pesquisa relacionada a grupos etários juvenis, procurando comparar sociedades tidas 

como “modernas” com sociedades tidas como “tradicionais” e “primitivas”. Procurar-se-á, 

dessa maneira, levantar alguns pontos considerados principais em sua pesquisa. 

 Groppo acredita que a “juventude”, enquanto sendo definida como categoria social, 

torna-se uma representação cultural, ao passo que é uma situação social. A “juventude” seria, 

assim, uma representação ou criação simbólica, podendo ser fabricada por grupos sociais, ou 

mesmo por indivíduos tidos como jovens, para que se possa, de um modo ou de outro, 

justificar determinados comportamentos e atitudes. Além disso, a “juventude” é uma situação 

vivenciada em comum por indivíduos de uma mesma classe de idades
64

. 

 Groppo entende que tanto a juventude como outras classes de idade (faixas etária) 

foram criadas na modernidade. Para o autor, essas classes de idades não são “limites etários 

pretensamente naturais e objetivos, mas também, e principalmente” - afirma Groppo – “de 

representações simbólicas e situações sociais com suas próprias formas e conteúdos que tem 

importante influência nas sociedades modernas”
65

. A criação da juventude seria ainda para o 

autor, “um dos fundamentos da modernidade”
66

. 

É ainda importante lembrar que a sociologia vacila entre duas tendências de análise. A 

primeira, a “juventude” é tomada como sendo um conjunto social, formada por indivíduos que 

fazem parte de uma mesma fase de vida. Nessa tendência busca-se apreender os aspectos mais 

uniformes e homogêneos que caracterizam os grupos juvenis nessa fase de vida, 

identificando, nessa perspectiva, as características de uma “cultura juvenil”. Nessa tendência, 

procura-se compreender a “juventude” enquanto transitoriedade, uma moratória social para 

atingir a vida social plena. A segunda procura compreender a “juventude” como um conjunto 

social, absolutamente diversificado, caracterizado por diversas “culturas juvenis”, diferentes 

classes econômicas e identidades de classe – como cada grupo juvenil se identifica em 

relação, tanto à classe de idade quanto à classe econômica em que se encontra – além de 

diferentes parcelas e distribuição de poder, diferentes interesses, perspectivas e oportunidades 

ocupacionais. Para Pais, nesse sentido, “seria um abuso de linguagem subsumir sob o mesmo 

conceito de juventude universos sociais que não têm entre si praticamente nada em comum”
67

. 

                                            

64 GROPPO, Luís Antonio. Juventude: Ensaios sobre Sociologia e História das Juventudes Modernas. Rio de 

Janeiro: DIFEL, 2000. 

65  Ibid. p. 08. 

66  Ibid. p. 18. 

67 PAIS, José Machado. A Construção Sociológica da Juventude: Alguns Contributos. Análise Social, vol. XXV, 

1990. p. 140. 
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Nessas duas grandes tendências, pode-se trabalhar com outras três, quais sejam: a noção de 

“juventude” como transitoriedade, uma moratória social necessária ao jovem para atingir a 

vida social plena; o reconhecimento da “juventude” enquanto projeto para vida futura; e a 

noção de crise e ruptura
68

. De todo modo, esses fatores estão intimamente ligados, podendo 

ser reduzido a um só, pois a ideia de transitoriedade, moratória social, é exatamente a de 

preparo e assim reconhecida, justamente devido às crises e rupturas que estão associadas a 

essa categoria social que, por sua vez, foram identificadas durante o processo histórico, ou 

mesmo instituídas. 

 Essa relativização, quase absoluta, traz consigo um grande problema à sociologia, pois 

essa “não consegue definir o 'objeto' social que ela própria ajudou a criar ou, então, reifica 

conceitos aculturais da fisiologia e da psicologia”
69

. A sociologia procura trabalhar com essas 

duas conceitualizações, o que traz (re)significações do processo de “construção” ou “invenção 

da “juventude” e o forjar de categorias de análise, a partir de pesquisas sociológicas, com 

diversos grupos sociais que, na “América Latina”, tem-se centralizado forças para a análise de 

grupos e movimentos juvenis tidos como “marginalizados” e “criminalizados”, tendo, dessa 

maneira, poucos dados sobre as “juventudes” “bem comportadas” de classes econômicas 

médias e altas. De um modo, ou de outro, parece que há uma conceitualização ontológica de 

“juventude”, não reconhecida por parte dos pesquisadores. 

 Ao falar em “juventude” nas pesquisas sociológicas – de maneira hegemônica, 

obviamente – subtende-se falar de grupos sociais, de uma mesma classe de idade, pertencente 

a classes populares, ou minorias étnicas a que, geralmente, esses dois fatores estão associados. 

Mas, voltaremos a esse ponto mais adiante. 

 Para fazer sua análise comparativa com as sociedades “primitivas”, Groppo empenha-

se em definir o moderno, tanto sob uma perspectiva weberiana como também lefebvriana. 

Esse último compreende a modernidade como a “socialização da sociedade”. Essa 

“socialização”, por sua vez, seria o fator fundamental da sociologia. Mas, o que provoca a 

maior diferença entre sociedades “modernas” e “primitivas”, em sua concepção, é a distinção 

do que seriam sociedades particularistas e universalistas. 

 As sociedades particularistas não possuiriam, em sua percepção (baseando-se em 

Eisenstadt), grupos etários homogêneos com funções sociais relevantes; seriam regidos por 

relações familiares e teriam, nesse sentido, uma transição simples da vida infantil para a 

maturidade; além de possuir uma harmonia em relação às normas sociais mais gerais com as 

                                            

68  Groppo. Juventude. 

69   Groppo. Ibid. p. 10. 
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normas familiares, o que facilitaria, em largo sentido, os laços de solidariedade e a 

consequente reprodução social. Enquanto as sociedades universalistas tenderiam a criar 

grupos etários homogêneos com importante função social; possuiria um padrão de 

solidariedade mais amplo, situado para além das relações familiares. Isso leva os indivíduos a 

mudarem seus padrões de comportamento, com o intuito de ascenderem pleno status social. 

Assim, o indivíduo tem a necessidade de aprender os padrões de comportamento, 

relacionados à vida social plena, diferente dos comportamentos relativos às relações de 

parentesco. Valoriza as relações nas esferas mais amplas da vida social, pois se caso se baseie 

de acordo com os valores relativos às unidades familiares, não alcançará seu pleno status na 

sociedade; nesse caso, seriam o maior exemplo de sociedades sem parentesco
70

. Nas 

sociedades, ditas “universalistas”, os grupos etários homogêneos, possuem uma tarefa 

importante, a de serem responsáveis pela transição da esfera familiar, das relações de 

parentesco e, por isso, particularistas, para a vida social mais ampla, baseada em orientações 

universalistas
71

.  

 Esses trabalhos nos ajudam a refletir sobre as questões que norteiam a “juventude” na 

atualidade. Em um primeiro momento, buscou-se compreender o sentido de “juventude” nas 

sociedades não ocidentais e não ocidentalizadas. Desse modo, foi possível perceber que, em 

um primeiro momento, existe um certo equívoco em relação ao que se cogita ser as 

sociedades não ocidentais e não ocidentalizadas. Levando em consideração o que Groppo 

definiu como sendo uma sociedade “primitiva”, os critérios que levantou não condizem com o 

que foi apresentado aqui.  

 Se considerarmos, primeiramente, o que Feixa colocou em relação às sociedades que 

ele chamou de “primitivas”, afirmando que essas sociedades não possuíam um grande estágio 

de transição para se alcançar a vida plena, percebe-se que essas sociedades, antes de qualquer 

                                            

70  Groppo acredita que “os critérios universalistas tencionam a solidariedade social ao perturbarem as 

orientações outrora expressivas, solidárias e instrumentais típicas do sistema de parentesco, e ao não 

oferecerem imediatamente recompensa aos detentores dos papéis distribuídos. Nas sociedades universalistas 

surge a necessidade de criar um princípio que ofereça gratificação social sem estar fundamentado no 

parentesco. Mas esse princípio precisa basear-se igualmente na qualidade e no difusionismo – este princípio é 

a homogeneidade etária”. p. 39, 

71  Groppo afirma ainda que “dada a menor complexidade social relativa das sociedades primitivas e 

tradicionais, as funções que seus grupos etários desempenham acabam sendo mais bem integrados à 

sociedade como um todo em comparação com os grupos etários modernos. Nos grupos etários primitivos e 

históricos, o indivíduo tem sua identidade qualitativamente transformada com sua inserção no grupo etário. 

As crianças e adolescentes ficam impacientes para entrar nesses grupos, não exatamente pela busca de 

diversão, mas pelo desejo de estabelecerem formalmente uma nova identidade e pertencerem a um novo  

grupo social. Entrar para um novo grupo etário nas sociedades não-modernas significa para o indivíduo uma 

considerável e desejada extensão de suas relações com os outros indivíduos e a possibilidade de participação 

plena em outras esferas sociais além da família”. p. 41-2. 
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coisa, não possuíam um modelo estrutural de passagem. O que se distingue mais 

profundamente é, algumas vezes – quando há nessa sociedade – a infância, das outras fases. 

Nesse caso, a distinção etária seria mais entre essas duas categorias, pois, mesmo em outras 

classes de idade, os indivíduos de diversas classes de idade possuíam funções claras para com 

a sociedade. No caso dos BaMbuti, a criança possui uma função, visto que tem o direito de 

escolha e de decidir o curso da sociedade, muito embora, tivesse sob uma condição de 

aprendiz. Mas, por não possuir uma estruturação hierárquica do poder, possibilita a 

flexibilidade nas classes de idade. Nesse caso, a única fase não plena seria exatamente a 

infância, até sua puberdade, posterior a isso, poderia se casar, constituir família, prover 

alimentos para a família e os mais velhos da sociedade. Isso significa dizer que não havia um 

período específico de preparo para a vida adulta, ou seja, a “juventude”, a não ser que a 

reconhecesse sobre outros aspectos. 

 Os Massai não apenas possuem sistemas de classes de idade, como graus entre essas 

classes. É bem verdade que, mesmo apresentando uma estruturação rígida em relação às 

classes de idade, não havia uma homogeneidade, pois a classe não se definia única e 

exclusivamente por uma idade específica, mas por uma geração, um grupo coeso que variava 

a idade até cinco anos de diferença. No entanto, não significava dizer, mesmo com a 

hierarquia entre classes como dentro dessas, que os grupos etários não possuíam qualquer 

função social. Todas elas tinham funções claras e por isso uma vida social plena.  

 De qualquer modo, não precisaria de qualquer coisa, a não ser atingir a puberdade para 

ter uma vida social plena, a menos que se considere o poder como sendo uma categoria 

necessária para se alcançar uma vida social plena. Assim sendo, seria um grupo muito 

pequeno que atingiria essa fase, inclusive, nas sociedades ditas “modernas”. Se ainda 

levarmos as relações de parentesco como uma categorização das sociedades “primitivas” e 

“tradicionais”, os Imbangalas estariam dentre as sociedades mais modernas que já existiram, 

pois não possuíam qualquer relação de parentesco matrilinear, era uma sociedade 

eminentemente iniciática. 

 O fato de possuírem uma vida social plena não excluía, de modo algum, a vontade de 

passar de uma classe de idade para outra. Mas isso também ocorre no Ocidente. A criança mal 

aprende a falar e já se pergunta o que ela quer ser quando crescer. Incutem ideias de 

profissões, suas hierarquizações e, portanto, a função do adulto na sociedade. No Ocidente, só 

quem possui função social são os adultos e quem tem condições de exercê-la por completo, 

como sendo: a) provedor do lar; b) assegurador da educação plena dos seus filhos, do 

maternal à Universidade; c) segurador da saúde, etc. Essas questões estão reduzidas às classes 
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médias e altas e a uma minoria das classes populares. 

 Essas características são importantes para percebermos, de um modo ou de outro, que 

não foram todas as sociedades que classificariam as idades, nem mesmo se estruturam 

hierarquicamente, baseando-se em uma classe de idade muito bem definida; tampouco, que as 

classes de idade, principalmente a “juventude” foi construída na modernidade. Se levarmos 

em consideração, principalmente, a criação, o forjar da “juventude”, no ocidente, 

perceberemos que isso não se deu de modo linear. Na Idade Média, por exemplo, a definição, 

suas padronizações e comportamentos, dependiam da comunidade a qual estava inserido. 

Além disso, havia aspectos sociais, econômicos, políticos, etc que diferenciavam os jovens 

dos adultos, mas também entre si, como é o caso das classes sociais e religião.  

 As responsabilidades, que foram instituídas, às classes de idade ou grupos de jovens 

(no caso da Itália medieval), dependiam, igualmente, da comunidade em que se estava 

inserido, além da classe e religião. O jovem órfão judeu, que é expulso de casa e é obrigado a 

trabalhar para se sustentar; o pai que procura trabalho para como doméstica, para suas filhas, 

com o intuito de lhes prover dotes, por intermédio da comunidade judaica, para o matrimônio; 

os jovens com vinte anos de idade que ocupam um cargo político , que é de seu direito por 

nascimento, no Grande Conselho de Veneza. Estar-se falando não apenas de classes, mas 

sobretudo, de mundos muito diferentes, apesar de situar-se, supostamente em um mesmo 

território. 

 A importância pública que foi dado a essa classe ou grupo de idade, os giovani, ao 

longo de toda a Idade Média, se deu por preocupações de ordem comportamental, que 

pudesse vir, de algum modo, perturbar a ordem pública, ou mesmo, desviar a conduta e o 

caráter do indivíduo. Os padrões comportamentais baseados nos valores, costumes e religião 

foram pensados e regimentados, tanto pelos administradores da cidade quanto pelos líderes 

religiosos.  

 Foram “impulsos” e “paixões” da juventude. O interessante em perceber é que, os 

padrões de socialização eram impostos pela nobreza. Os grupos de jovens, na Itália medieval, 

uniam-se por classes sociais (por profissões muito bem definidas), por vizinhança, por 

vínculos de idade e por comportamento, para a prática dos “estupros coletivos”, como afirma 

Crouzet-Pavan
72

. 

 Os ataques, promovidos por bandos juvenis, não cessavam em datas importantes, nem 

mesmo devido as estações do ano mais frias. De acordo com a autora, “o estupro coletivo, 

                                            

72 Crouzet-Pavan. Uma Flor do Mal. 
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expressão da recusa de uma ordem social e matrimonial, é compreendido também como um 

rito de admissão nesses bandos juvenis, com perfis sócio-profissionais bem definidos”
73

. 

 Nessa perspectiva, ainda que os bandos se constituíssem não tendo apenas como 

critério o vínculo, mas também a classe, as ações repressivas não se voltavam contra um ou 

outro bando, especificamente, mas aos bandos juvenis em geral. Muito embora a atenção se 

voltasse mais precisamente a alguns períodos e lugares específicos, como já mencionado 

anteriormente. 

 Não eram apenas os estupros que preocupavam a sociedade, mais os jogos violentos, 

realizados por esses bandos juvenis. As práticas violentas podem ser direcionadas a qualquer 

transeunte, grupos de policiais, saques a lojas, ou mesmo entre grupos de jovens. A autora 

afirma que “geralmente a briga é voluntária, provocada por uma troca preliminar de insultos 

ou uma gritaria geral”
74

. Essas práticas juvenis, impõem o medo a sociedade, exigindo que 

essa instrumentalize e melhor elabore as ações repressivas. Desse modo, a “evolução da 

repressão pode ser concretamente acompanhada e medida. A autoridade pública, reforçando as 

estruturas policiais, ampliando” –  continua a autora – “e multiplicando os espaços e os 

tempos de uma vigilância mais intensa, redefine sua concepção de ordem e impõe novos 

códigos espaciais e temporais. Depois de ter enquadrado, para melhor controlá-los” – insiste a 

Crouzet-Pavan – “certos fenômenos como o jogo e a prostituição, a cidade tende a passar da 

época da tolerância para à condenação”
75

. 

 O controle social da juventude, por parte da sociedade maior, passa a ser necessário 

para a “paz social” e a manutenção dos valores e costumes. Dessa maneira, as medidas 

tomadas pelas comunidades judaicas na Europa, não foram, em sentido algum, despropositais, 

chegando a obrigar aos jovens de classes pobres a cumprirem todo o ciclo educacional, como 

visto anteriormente. A escola, por sua vez, é um instrumento de quarentena, que combina 

certos elementos: o conhecimento e a moral helênica; o militarismo espartano; princípios 

monásticos da Roma Cristã; e do sistema carcerário. Esses elementos unidos em uma única 

instituição que, por sua vez, acumulou tais princípios ao longo do processo histórico 

Ocidental. 

 Ainda em relação as classes mais populares, proletárias e/ou semiproletárias, a 

concepção de “juventude” estava diretamente ligada à desvalorização do trabalho realizado 

                                            

73 Ibid. p. 203. 

74 Ibid. p.204. 

75 Ibid. p.206. 
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pelos jovens nas unidades familiares, seja na agricultura, seja em outras atividades artesanais 

que foram desqualificadas por estar associada, direta ou indiretamente, a determinados grupos 

étnicos. Se levarmos em consideração a história das Américas, seria possível perceber que a 

“juventude” não existiu de fato, nem mesmo de direito, pois majoritariamente o trabalho 

desenvolvido nas plantações do meio rural e as diversas atividades de ganho ou domiciliares 

no espaço urbano eram desenvolvidos por classes desprivilegiadas que eram, por sua vez, 

necessariamente as classes de escravos. Além das classes dos agricultores que sempre foram 

vistos como parte da paisagem do interior, fauna e flora local, e sempre tiveram associados a 

determinadas classificações pejorativas como “matuto”, entre outros. O trabalho familiar, 

desenvolvido pelos escravos nas plantations, ganhou maior força com a “brecha camponesa” 

do século XVIII e XIX. Acredita-se que só a partir disso foi possível que os escravos se 

organizassem como uma unidade familiar semiproletária, tendo a possibilidade de vender seus 

excedentes em feiras livres e para seu próprio senhor. De qualquer modo, apesar de essa 

atividade ter dado ao escravo certa autonomia, não fez com que conseguisse reverter a lógica 

do desprestígio do seu trabalho. Pelo contrário, muitas medidas foram tomadas para que seu 

trabalho fosse tido como inferior, desqualificado, procurando, inclusive, impor certas medidas 

políticas para que restringisse a empregabilidade do ex-escravo, após a libertação. Isso fez 

com que piorasse e muito sua situação. 

 Mas, o que se queria dizer, de qualquer modo, é que não há uma localização perfeita 

de uma sociedade dita “moderna”, pois não houve um desencantamento do mundo (houve 

uma naturalização dos processos religiosos em todos os âmbitos sociais), nem uma 

estruturação de uma sociedade sem-parentesco. Pelo contrário, são as classes médias e altas 

que possuem a capacidade de prolongar a “juventude” (preparo) de seus filhos, que têm 

condições materiais de ascender socialmente. 

 Soares, em um tom de certa admiração, ressalta que parece se estar vivendo uma 

regressão, pois existe uma certa convivência entre etapas históricas. Então pergunta: “hoje, no 

Brasil, os homens não são treinados apenas para guerra, e os valores dominantes na 

socialização dos meninos não são valores ligados à guerra. Será?”. E insiste – “Em certa 

medida, com a ascensão vertiginosa da violência e do desemprego […] com o ingresso cada 

vez mais precoce dos jovens na economia informal, será que não estamos gestando um 

híbrido tropical muito peculiar, com mais ingredientes tradicionais da cultura masculina 

belicista e menos elementos da modernidade ocidental europeia em que forjamos, como 
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nação?”
76

. 

 Essa pergunta talvez nos ajude a estruturar uma resposta contundente. Primeiramente, 

o panorama do processo histórico ocidental, que se procurou mostrar durante todo o capítulo, 

possibilita-nos perceber que não existe uma linearidade histórica perfeita definida entre a 

Antiguidade e a Modernidade. A mudança social é um fato, mas ocorreu apenas nas estruturas 

superficiais, ao menos até o presente momento. O cristianismo conseguiu, a partir de 

pequenas medidas, fazer com que a sociedade se preocupasse com suas crianças, 

reestruturasse a família diante dessa criatura frágil e então modificasse o seu próprio sistema 

social, deixando de se basear na aprendizagem, ou sociabilidade como diz Aires, para a 

escola. Adotou para isso instrumentos utilizados nas sociedades Ocidentais antigas. A 

sociedade dita “moderna” é eminentemente cristã, não secular, não sem parentesco e, 

tampouco a juventude é criação nem criadora da modernidade. 

 A necessidade que determinados pesquisadores possuem em distinguir de maneira 

precisa as sociedades “primitivas” das “modernas”, acaba, em certo sentido, dificultando a 

análise pura e simples da sociedade Ocidental. A Europa Medieval, por exemplo, poderia 

possuir uma maior socialização da sociedade, visto que seu sistema de aprendizagem era 

baseado na sociabilidade da criança no mundo adulto (trabalho e jogos), sem qualquer 

distinção entre classes de idades. E, em seguindo esse critério, seria muito mais moderno que 

hoje, que os espaços de sociabilidade, socialização da sociedade, reduzidos, para os jovens, a 

um espaço de quarentena escolar. Além disso, o fato de, durante um longo período na Idade 

Médio, o infanticídio ter sido uma prática comum dessa sociedade, a Europa nunca foi 

chamada de primitiva. O processo de cristianização mais amplo se deu no mesmo momento, 

tanto na Europa quanto nas Américas. Desse modo, pode-se dizer que o processo “civilizador” 

se deu ao mesmo tempo, no entanto de maneira desigual, nos dois continentes. Nessa 

perspectiva, se assumirmos, como Groppo o faz, a associação entre a “juventude” e o 

“moderno”, sendo sinônimo de atualidade, novidade, poderíamos dizer também e, não muito 

diferente – mas apenas sob uma outra perspectiva – que a “juventude” designa, sobretudo, 

uma não humanidade. Exatamente como foi uma categoria válida e defendida para 

empreender a expansão europeia no continente americano, no “Novo Mundo”. Ou ainda, se 

afirmarmos, assim como Groppo, que a sociedade moderna é uma sociedade sem parentesco, 

não poderíamos dizer, nesse sentido que as sociedades sem parentescos, na modernidade são 

exatamente a das classes populares, devido às condições materiais que impossibilitam a 

                                            

76  SOARES, Luiz Eduardo; MV Bill; e Celso Athayde. Cabeça de Porco. p. 211. 



44 

 

presença dos pais nos momentos de crise, principalmente quando o filho é ainda menor, como 

colocou Soares. E por isso, a necessidade de manter uma relação social em outros lugares que 

não no lar e formar redes de sociabilidades que não a de parentesco. Isso sem levar em 

consideração outras sociedades, como mencionado anteriormente o caso dos Imbangalas. No 

entanto, essa não é a questão, o que se está tentando fazer, é definir, ao menos contribuir de 

algum modo para uma definição mais precisa de “juventude”
77

. 

 Se considerarmos a perspectiva de Bourdieu, a escola enquanto análise, nesse caso não 

voltada para a “juventude” especificamente, mas para as relações em sociedade, uma vez que 

é um instrumento de análise importante para o entendimento das relações de poder em uma 

sociedade, entre duas classes sociais heterogênea, poderíamos dizer que, em diversos períodos 

históricos, a escola foi destinada às classes médias e altas da sociedade. No período da Idade 

Média, quer destinado aos infortunados, todavia, essa instituição não possuía o papel que 

possui na atualidade, o de conceder diplomas. Que está associado ao que se reconhece em 

relação ao trabalho. 

 Nessa perspectiva, Wallerstein
78

 faz uma análise muito aprofundada sobre a categoria 

“trabalho”. Não sendo essa apenas uma categoria integrante do que chamou “economia 

mundo capitalista”, mas necessariamente, o fundador desse sistema, uma vez que são relações 

de trabalho que definem e redefinem a distribuição de poder (ou a ausência deste), de 

consumo como “distinção” social, como bem afirma Mintz
79

, pois, por mais que esse seja, de 

algum modo, “democratizado”, por si só não responde em níveis de status sociais. Isso porque 

a diferença não está apenas em o que se consome, mas também, com quem e de que modo 

consomem.  

 O que Wallerstein procura frisar é que o trabalho foi desenvolvido em todas as 

sociedades, geralmente em família. As atividades eram dividas entre homens, mulheres, 

                                            

77  Essa categoria de análise possui uma certa imprecisão maior, devido a uma confusão que se faz, pois há 

pesquisadores que abordam a adolescência e juventude como sendo uma mesma categoria. Do mesmo modo 

que até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a infância. No século XXI, a “juventude” é 

confundida com a adolescência. 

78 Wallerstein reconhece o sistema capitalista como sendo um processo histórico. Foi considerando-o dessa 

maneira que o autor conseguiu analisar, de maneira precisa, a formação, estruturação do capitalismo, 

visualizando adoção desse sistema como sendo uma grande crise do sistema de propriedades que se refere ao 

feudalismo europeu. As mudanças lentas, mas graduais, desse processo histórico como a proletarização 

constante, além da idade e o sexo que são ideais para esse sistema, são muito bem abordadas em seu breve 

resumo, dos três volumes da Economia Mundo. Ver WALLERSTEIN, Immanuel. Capitalismo Histórico e 

Civilização Capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 

79 Mintz se refere ao açúcar, pois foi o fio condutor material que encontrou para desvelar os processos do 

capitalismo histórico. Ver MINTZ, Sidney. O Poder Amargo do Açúcar: produtores escravizados, 

consumidores proletarizados; e Dulzura y Poder:  el lugar del azúcar en la historia moderna; e SCHWARTZ, 

Stuart B.  Escravos, Roceiros e Rebeldes. 
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crianças, jovens e velhos
80

, no entanto, essa atividade não seria, de modo algum, uma 

atividade proletária. O trabalho se referia, de maneira geral, às atividades domiciliares que 

podiam estar voltadas apenas para a produção necessária para o consumo (subsistência), ou 

mesmo para venda ou troca do pequeno excedente. Sob o capitalismo histórico, que deu – ao 

menos inicialmente – preferência a unidades familiares semiproletárias, existia uma produção 

familiar que dava conta da produção de subsistência, permitindo, dessa maneira, que os 

empregadores de trabalho assalariado pudessem pagar menos, uma vez que seria aceitável 

receber um salário mais reduzido que o referente aos homens adultos das unidades familiares 

proletárias, pois dependiam única e exclusivamente desse salário para sobreviverem e 

proverem sua família. Nessa perspectiva, estruturou-se, de forma precisa, a divisão sexual do 

trabalho, visto que o homem foi considerar como sendo o “arrimo”, aquele que provê o pão 

para a família e “a mulher adulta trabalhadora doméstica como 'dona de casa'”
81

. Mas isso, 

ocorreria apenas, a partir do final do século XIX. 

 Houve, assim, um aumento da proletarização. Esta, por sua vez, não ocorreu devido a 

pressões sociopolíticas das camadas empresariais, pois essas devem ter tido uma preocupação 

maior em frear esse processo, uma vez que, a transformação de unidades familiares 

semiproletárias em proletárias fez com que houvesse um aumento do salário. O que o autor 

mostra é que os empregadores eram pouco entusiastas em relação à proletarização que não 

apenas proporcionou uma divisão de trabalho por gênero/idade, como procurou relacionar 

determinados grupos étnicos a uma determinada força de trabalho. Isso possibilitaria ao 

empregado pagar um salário menor. Além disso, a expansão desse sistema permitiu que os 

países que se localizavam e se localizam no núcleo/centro utilizassem sua força política 

(acompanhada de suas forças militares) para que os papéis “periféricos” aceitassem se 

especializar em tarefas tidas como inferiores na cadeia mercantil, “[...] utilizando força de 

trabalho com menor remuneração e criando [reforçando] as estruturas domiciliares que 

permitiram a sobrevida dessa força de trabalho”
82

. 

 Esse aumento gradual da proletarização pode estar relacionado à produção de um 

                                            

80 Essas categorias de idade não são universais, como será visto mais adiante. Cada classe de idade, não 

necessariamente é compreendida do mesmo modo por todas as sociedades. A concepção que se possui sobre 

a infância, juventude, adultez e velhice, não possuem o mesmo significado, tampouco está relacionado a uma 

idade muito bem definida. Contudo, o autor está se referindo ao processo histórico no qual o capitalismo se 

deu, do modo como adentrou nas sociedades e como essas relações de idade se estruturaram.  

81 Esse fator se torna ainda mais grave, de acordo com Wallerstein, “quando as estatísticas nacionais – elas 

mesmos um produto do sistema capitalista – começaram a ser produzidas, todos os arrimos foram 

considerados membros da população economicamente ativa, mas o mesmo não ocorreu com as donas de 

casa. O sexismo foi institucionalizado. O aparato legal e para-legal de diferenciação e discriminação de 

gênero foi quase decorrência lógica dessa valorização diferencial do trabalho”. p. 24. 

82 Ibid. p. 30. 
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excedente de capital de trabalho que faz com que as classes empregadoras negociem, de 

maneira direta ou indireta, o preço mínimo a ser pago, possuindo como argumento, 

justamente a impossibilidade do pagamento e a consequente demissão em massa. 

 Nessa medida, o desenvolvimento e seu ideal progressista são a mais nova forma de 

um projeto humanista
83

, ou pode-se considerar, exatamente, como sendo o projeto fundador 

maior, dos humanismos conhecidos no ocidente. Se levarmos em consideração o percurso 

histórico do debate que ocorreu em relação ao progresso, percebemos que o debate público 

aconteceu, principalmente, no momento em que se seguia a Revolução Francesa, durante a 

qual os conservadores tinham grandes dúvidas com relação às mudanças: se as que estavam 

ocorrendo naquele período, na Europa, poderiam ser consideradas progresso de fato. Para 

Wallesrtein, o mais impressionante é que, tanto os marxistas quanto os liberais acreditavam no 

progresso, no mínimo, com a mesma paixão. Isso, de algum modo, fez com que ocorressem 

duas insuficiências no abraço à fé secular no progresso, pois “ao mesmo tempo em que a ideia 

de progresso justificava o socialismo, também justificava o capitalismo. Era difícil aclamar o 

proletariado sem antes prestar homenagem à burguesia”
84

. 

 Nesse sentido o autor argumenta que, em relação a outros sistemas históricos, o 

capitalismo não representa, de nenhum modo, o progresso. Se levarmos em consideração as 

descobertas recentes em relação a um passado distante, é possível verificar que as práticas 

desenvolvidas por outras sociedades há cinco séculos se comprova ser muito mais eficientes 

que se julgou no passado. O universalismo é, em certo sentido, um instrumento de 

invisibilização do processo de acúmulo de experiências e conhecimentos de outras 

sociedades, impondo uma concepção em relação à racionalidade, conhecimento e tecnologia, 

mas apresenta problemas relacionados à anomia e doenças psíquicas
85

. 

 Uma outra questão importante, apontada por Wallerstein, é que esse universalismo, a 

distribuição geográfica de matérias para produção e a consequente divisão internacional do 

                                            

83  Para Sloterdijk, o humanismo seja ele como palavra ou como assunto, sempre tem um “contra quê”, uma vez 

que conjuntura forças, na tentativa de retirar o ser humano da barbárie. “A questão do humanismo significa 

mais que a bucólica suposição de que a leitura forma. Ela envolve nada menos que uma antropodicéia – isto 

é, uma definição do ser humano em face de sua abertura biológica e de sua ambivalência moral”
�

. Esses 

instrumentos de domesticação, e dominação, caracterizam uma antropotécnica que, por seu turno, influencia 

na constituição das regras nesse parque humano. SLOTERKDIJK, Peter. Regras para o Parque Humano: uma 

resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. São Paulo: Espaço Liberdade, 2000. p.23. 

84 Wallerstein. Capitalismo Histórico. p. 84. 

85 Wallerstein defende uma proposição marxista do “empobrecimento absoluto do proletariado” e defende tal 

proposição se valendo de uma pergunta, no mínimo intrigante: “o trabalhador industrial não está hoje muito 

melhor que em 1800? O trabalhador industrial, sim, ou pelo menos muitos trabalhadores industriais. Mas a 

categoria 'trabalhador industrial' continua a abranger uma pequena população mundial. A maioria esmagadora 

das forças de trabalho do mundo, que vive em zonas rurais ou se desloca entre elas e as favelas  urbanas, está 

em piores condições do que seus ancestrais que viveram há quinhentos anos”. 



47 

 

trabalho que caracteriza o capitalismo histórico – obviamente, diferenciando-se de acordo 

com o tempo e o espaço que se encontra - “desenvolveu uma estrutura ideológica de 

humilhação opressiva”
86

 (sexismo e racismo). Poder-se-ia dizer, inclusive, que o capitalismo 

histórico só foi possível devido a essa estrutura opressiva, justificadora de uma civilidade e 

humanidade. A própria divisão dos continentes e suas funções dentro desse sistema, como 

mencionado anteriormente, são exemplos de uma racialização. Talvez o sexismo tenha sido 

impulsionado pelas relações impostas a esse sistema. Mas a sua expansão só foi possível 

devido ao trabalho compulsório, à escravização, baseada na racialização, no racismo. 

 O sexismo, por sua vez, impõe à mulher o trabalho doméstico, não produtivo. Isso  

caracteriza uma dupla humilhação, visto que, houve um aumento em sua carga de trabalho 

diária e o trabalho produtivo se tornou a “base da legitimação do privilégio”
87

 que, de acordo 

com o autor, aconteceria pela primeira vez na história. O racismo
88

, por seu turno – ao 

contrário da xenofobia - “é a estratificação da força de trabalho no interior do sistema 

histórico, a fim de que os grupos oprimidos mantenham-se no interior do sistema e não sejam 

expulsos dele”
89

. O racismo, dessa maneira, justificou a baixa, ou não remuneração e, 

classificou essa baixa, ou não remuneração, como sendo um trabalho de menor qualidade
90

. 

 Nessa perspectiva, é possível perceber que essas categorizações, classificações, 

forjaram todo o sistema histórico capitalista e tudo que se criou com base nos ideais como 

desenvolvimento e progresso. O objetivo, desse trabalho, não é de modo algum traçar um 

debate com os teóricos desse tema “desenvolvimento”, até mesmo porque, o entendimento 

que se possui, não é – ao menos em certo grau – hegemônico. No entanto, faz-se necessário 

ressaltar as coincidências desses sistemas. Se, por um lado, o socialismo duelou, de algum 

modo, com os países capitalistas para equiparar os níveis de progresso, qualidade de vida, etc, 

além dos sistemas de classificação das minorias étnicas, na distribuição de poder, trabalho e 

remuneração; por outro, isso ocorre também com os que propõem instituir um sistema que 

seja possível conciliar o desenvolvimento com práticas sustentáveis. A inovação tecnológica, 

a promoção de tecnologia mais limpa não significa, de modo algum, uma mudança na 

                                            

86 Ibid. p. 88. 

87 Ibid. p. 88. 

88 É preciso lembrar que esses fatores poderiam estar presentes em uma única pessoa, o fato de ser mulher e 

negra, colocaria a mulher em um estado de submissão e humilhação maior ainda. 

89 Ibid. p. 88-9. 

90 Para Wallerstein “tanto o sexismo como o racismo são processos sociais em que a 'biologia' define posições. 

Mas, na medida em que a biologia é socialmente imutável, aparentemente estaríamos em presença de uma 

estrutura que, apesar de socialmente criada, não pode ser socialmente desmontada. Na verdade, não é bem 

assim. A estruturação do sexismo e do racismo não pôde e não pode ser desmontada sem o desmonte do 

sistema histórico que o criou”. p. 89. 
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estrutura do sistema. Pode significar exatamente o contrário, se levarmos em consideração o 

acesso às novas tecnologias e ao consumo dos produtos produzidos por elas. O custo seria 

muito mais alto o que significaria, em largo sentido, um sistema, o qual seus benefícios 

estariam voltados para 10 ou 15 por cento da população mundial, como já ocorre. E o preço 

desses produtos não é regulado pela oferta e pela procura, como Wallerstein já colocou, é 

muito mais um jogo de forças entre produtores – podendo dividir em duas categorias 

(produtores e vendedores), mas os dois seriam produtores, sendo ou de matéria prima básica 

necessária ou do produto final – além de fatores externos e subsídio por parte do governo, que 

qualquer outra coisa. 

 O que se quer dizer é que a hierarquização do trabalho, baseado na distribuição por cor 

e gênero, desde o princípio do sistema histórico capitalista e sua consequente baixa, ou não 

remuneração – quando trabalho escravo – e, por isso mesmo, houve o princípio de sua 

desqualificação. Isso adicionado ao processo tecnológico, como consequência desse sistema, e 

as demissões em massa – de certo modo para criar um excedente de trabalho e com isso 

regular o preço mínimo a ser pago aos trabalhadores – não só ditaram e ditam o gênero e a 

idade do trabalho, como já afirmou Wallerstein, mas também, estruturam o sistema de 

desigualdades e a promoção da pobreza generalizada, absoluta do trabalhador. 

 Pensando-se nessa direção, não se poderia afirmar ainda que quem possui o direito a 

infância completa, adolescência e juventude – enquanto prolongamento da adolescência – não 

são exatamente as classes médias e altas? E ainda, não poderíamos afirmar que o Estado, 

baseado em valores cristãos, procura intervir socialmente, por meio de políticas públicas, no 

intuito de fazer com que determinada classe social possua o direito de passar por todas as 

etapas evolutivas do ser humano, instituídas socialmente, na mesma medida que, diante desse 

discurso, procura conceder o estatuto de desqualificação e o consequente retardo da inserção  

no mercado de trabalho, fazendo dessa classe de idade, pertencente a classes sociais não 

privilegiadas, o seu principal excedente de capital e, por isso mesmo, a desqualificação e sua 

baixa remuneração? Isso não seria, então, um dos fatores de produção e reprodução da 

pobreza e, por isso, um instrumento classificado da espécie humana? Não seria, em largo 

sentido, a permanência e a mobilidade do ideal colonizador? 

 Nesse contexto, procurou-se, neste capítulo, relacionar a “juventude” em sua 

perspectiva histórica e geográfica, pertencente a um tempo e espaço únicos. Diante disso, é 

possível visualizar o que a “juventude” significa para uma sociedade eminentemente cristã e 

hegemonicamente burguesa. Significa exatamente o estágio de preparo para vida adulta, 

social e humana plena. A escola enquanto instrumento de quarentena, que isola a participação, 
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plena ou parcial, do jovem na sociedade, ao passo que o prepara para a vida futura, regulada 

pelo mercado. Levam-se em consideração os dados que se apontaram anteriormente, que mais 

da metade dos jovens brasileiros, 53,1% não estudam em qualquer modalidade de ensino. 

Decerto, esse dado não se refere aos jovens de classes médias e altas, mas a uma população de 

baixa renda. 

 Desse modo, percebe-se que o direito pleno da vivência da evolução da espécie 

humana, defendida pela psicologia e pela medicina, baseando-se em valores religiosos, é 

majoritariamente o das classes médias e altas. Isso não faz com que as populações pobres 

apenas não possuam o direito às etapas evolutivas, como as que identificam o jovem pobre, 

periférico, favelado, enquanto vulnerável. Esse discurso, vindo da medicina, como já foi dito, 

não apenas identifica esse jovem como estando em risco, mas como sendo um risco à 

sociedade
91

. Um risco que é natural. Está na natureza do jovem
92

. Marilena Chauí contribui 

                                            

91   Concorda-se, nessa perspectiva, com Bourdieu no que diz respeito à instituição escolar estar direta ou 

indiretamente ligada à “juventude”. Contudo é importante levar-se em consideração que essa categoria social 

não é arbitrária, ao menos não em todas as sociedades. É fato que essa categoria tem sido alvo de alienação, 

pelo simples fato de se enquadrar em uma classe de idade. Mas, mesmo essa arbitrariedade de classificação é 

instituída socialmente a partir de preceitos morais, religiosos e econômicos. Em caso de guerra, crise 

econômica muito forte, ou escassez de alimento – um ou mais desses fatores podem estar associados – o 

entendimento que se possui sobre “juventude” se poria em risco, pois seria necessária uma mão-de-obra 

juvenil e até mesmo infantil para o trabalho, seja esse na agricultura, nas forças armadas, ou mesmo em 

ajudas humanitárias. O quadro que se pinta, nesse momento, pode parecer improvável, mas foi assim entre 

2003 e 2005, por exemplo, que entre as tropas britânicas no Iraque, 15 soldados tinham menos de 17 anos 

(nesse caso em particular pode ter sido por uma escolha). O Exército Zapatista de Libertação Nacional 

também sustenta um batalhão juvenil. Em Uganda, o governo captura os jovens que fazem parte de grupos 

armados para prepará-los como mensageiros e espiões. No Sudão, os jovens atuam como espiões e, quando 

necessário, atuam na linha de frente. E não podemos esquecer a Alemanha Hitlerista que treinava meninos a 

partir dos 14 anos de idade, desde 1922, chegando em 1943 a criar uma unidade especial, denominada 

“divisão de leite de bebê”. No total, pelo menos 14 países utilizam pessoas com menos de 18 anos. O que se 

encontra em pior situação é o Mianmar, que chega a impor a obrigatoriedade do serviço militar a crianças. 

Nesse caso, pode-se perceber que o entendimento que se possui de “juventude” está relacionado aos fatores 

supramencionados. Não é o fato de haver uma conceitualização internacional, pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) que os países e seus chefes de Estado vão acatar. Muito provavelmente essas crianças e 

jovens, não são vistas como tal, assim como em sociedades ocidentais no passado. 

92   Essas questões ficam muito em evidência quando se tem acesso a determinados documentos, como é o 

caso do Relatório do Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias, Philp Alston, 

quando diz que “Um aspecto sobre o qual me detive foram as mortes pela polícia durante operações policiais 

de larga escala nas favelas do Rio de Janeiro […] ainda que a operação de junho de 2007 na região do 

Complexo do Alemão […] tenha resultado na morte de 19 pessoas, as autoridades do governo de estado a 

consideraram como um modelo para ações futuras. Parece que, de fato, a operação se tornou tal modelo: em 

30 de janeiro de 2008, seis pessoas foram mortas pela polícia em uma grande operação; em 03 de abril, 11 

foram mortos; em 15 de abril, 14 foram mortos. Depois da última operação, um alto oficial da polícia 

comparou os homens mortos a insetos, referindo-se a polícia como 'melhor inseticida social'”. Esse 

sentimento não é único dos policiais do Rio de Janeiro. “Em Pernambuco, uma estimativa confiável aponta 

que 70% de todos os homicídios são cometidos por esquadrões da morte. A atividade do esquadrão da morte 

geralmente consiste de policiais fora de horário, envolvidos em: a) mortes por encomenda; b) extorquir 

dinheiro da população, geralmente sob ameaça de morte; e c) assassinatos ou ameaças de assassinatos em 

nome de proprietários de terra contra trabalhadores sem terra ou indígenas em situação de conflito agrário”. 

Além disso, percebe-se que, em operações policiais, costumam-se utilizar termos técnicos que são usados por 

geólogos, geógrafos ou engenheiros para análise ambiental. Como no caso de uma ação policial ocorrida no 
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conosco quando coloca que ainda hoje “os negros são considerados infantis, ignorantes, 

safados, indolentes, raça inferior e perigosa” - insiste a autora – a “tanto assim que numa 

inscrição gravada até pouco tempo na entrada da Escola de Polícia de São Paulo dizia: 'Um 

negro parado é suspeito; correndo, é culpado'”
93

. Esses adjetivos definiram e acompanharam 

os escravos durante todo percurso histórico. 

 Nessa perspectiva, percebe-se que, por um lado, as Políticas Públicas de Juventude 

promovidas pelo Estado são, em largo sentido, um instrumento civilizador, baseado em 

preceitos religiosos e sob uma perspectiva eurocêntrica
94

. Ou seja, possui como fim a 

necessidade de humanizar. Enquanto que, por outro lado, na medida em que adotam políticas 

humanizadoras, combate-se esse risco crescente da “marginalização” social. 

 Acredita-se que o estatuto de uma “juventude” para as classes pobres seja muito mais 

uma necessidade objetiva de classificação de um mal social e sua consequente desqualificação 

– em relação aos parâmetros eurocêntricos de conhecimento e concessão de diploma – 

mantendo essa “juventude” como capital excedente do Estado e, por isso mesmo, um capital 

barato e desprivilegiado; que um estágio de preparo para a vida social futura. 

 Nesse sentido, a necessidade de classificar e objetivar é uma maneira clara de 

produção da pobreza, pois, ao definir dentro de padrões eurocêntricos, a “juventude”, como 

sendo uma necessidade básica a toda população, desqualifica-a de imediato. Pois, na medida 

em que uma “juventude” é munida de todos os direitos que cabem a ela, providos pela sua 

própria família; a outra é concebida como não possuidora de qualquer história, por não 

                                                                                                                                        

dia 11 de novembro de 2008, quando um alto escalão da polícia disse que a ação se pretendia “perene, com o 

intuito de sanear a área”. Essa reportagem foi veiculada pelo Jornal Nacional do dia 11 de Novembro de 

2008. 

93   CHAUI, Marilena. Contra Violência. Especial para o Portal do PT. Uma outra questão que é preciso ser 

vista é que a questão da violência não está, necessariamente, vinculada à raça, mas principalmente à classe 

social. No entanto, durante a pesquisa de campo realizada para o presente trabalho, ao conversar com um 

jovem negro da favela de Campo do Banco, no bairro da Várzea – na cidade do Recife (PE) – ele contava que 

a polícia, ao fazer sua abordagem, ou baculejo – assim chamado pelos jovens – geralmente fazia uma fila 

indiana, antes de encostar no muro, liberando todos aqueles que eram brancos, ou ao menos não-negros. Isso 

causava um grande mau estar e humilhação entre aqueles que tinham sido “selecionados”. Mas esse mal estar 

e humilhação estava mais relacionado àqueles que foram liberados e ficaram fazendo chacotas dos 

“selecionados”. O jovem que narrou esse fato foi morto aos 18 anos de idade, no segundo domingo de maio 

(dias das mães) de 2009 por traficantes da favela do Detran. 

94 Entende-se eurocentrismo aqui, na perspectiva que Mignolo apresenta. Desse modo, para o autor “[...] 

eurocentrismo poderia ser definido precisamente nesses termos – uma visão da história na qual a 

modernidade está aí para tomar lugar das tradições e colonialismo é um modo para um fim melhor”. 

MIGNOLO, Walter. The Idea of Latin America. Malden (MA-USA): BLACKWELL PUBLISHING, 2008. 

p. 84. A modernidade para o autor seria apenas possível, devido a permanência dos laços de colonialidade. 

Para o autor, há apenas uma reprodução do sistema colinialista na atualidade, seja com base nos parâmetros 

técnico-científicos, seja em relação ao conhecimento. Sendo esse, como reconhecido atualmente, produto, 

europeu, sobretudo cristão. 
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possuir condições materiais e uma família provida que possa lhe colocar em uma quarentena 

de qualidade para adquirir experiência suficiente para assumir responsavelmente qualquer 

posto de trabalho futuro. Essa “juventude”, nessa perspectiva, seria algo abaixo do mínimo 

biológico, algo que não é humano, dentre os quase humanos, algo que não possui qualquer 

direito, a não ser o mínimo necessário para diferenciar-se dos animais
95

. Dessa maneira, na 

“América Latina”
96

, de forma geral, e no Brasil, de modo mais particular, a “juventude” como 

sendo uma categoria reconhecida pelo Estado é sem mais, de maneira muito objetiva, clara e 

específica, algo que está entre o excedente de capital – quando ocioso, mas pacientemente em 

espera –o risco social, a vulnerabilidade. Essas questões sempre tiveram presentes no 

processo histórico desse subcontinente que também é uma raça. O objetivo central? 

Classificar, dentro de um quadro evolutivo, os humanos, quase humanos e não-humanos, 

esses últimos estão fora de qualquer projeto social, da vida em sociedade, do direito à cidade, 

enfim, de qualquer coisa pensada e realizada por membros de uma sociedade meramente 

“latina”. O princípio dessa classificação são as mesmas bases que instituíram esse 

subcontinente, os aspectos morais, edificados sobre os dogmas de uma religião cristã. Dessa 

                                            

95  Alvarez, por sua vez, procura analisar a linguagem e as categorias que vêm sendo empreendidas nas últimas 

três décadas por cientistas sociais e organismos internacionais de crédito. Essas categorias têm adquirido uma 

semântica um tanto particular que a autora classifica como sendo “minimista”. “Esto em el sentido literal, es 

decir, aquello que es 'tan pequeño em su especie que no hay menor ni igual' o el 'limite inferior o extremo a 

que se pude reducir algo'”. A autora realiza um trabalho extremamente crítico e muito contundente. Pode 

parecer, de algum modo, que esses discursos analisados por Alvarez sejam descabidos e até mesmo irreais. 

Todavia é imprescindível ressaltar que os discursos partem de um lugar enunciativo e que, nesse caso muito 

particular, quando não se trata de organismos internacionais de crédito, está-se fazendo menção a pessoas, ou 

se preferir, “entidades” que possuem um grande poder de influência nesses órgãos e, consequentemente, 

possuem capacidade de tomar e/ou influenciar tomadas de decisões. Nesse contexto, a autora analisa o 

discurso hegemônico, o que se torna importante para se compreender o que está por trás das linhas de 

créditos e da universalização das políticas de desenvolvimento. Alvarez divide o que chama de categorias 

„minimistas‟ em três, quais sejam: as necessidades básicas; mínimos biológicos; e umbrais de cidadania. Ela 

entende que essas categorias são representações sobre as possibilidades de desenvolvimento das pessoas, 

tanto social e materialmente quanto em sua condição de cidadãos. Estas, por sua vez, constituem um novo 

“humanitarismo”, que se materializa no discurso do desenvolvimento humano. A autora parte do pressuposto 

de que o desenvolvimento humano e social promovem, necessariamente, políticas de acesso apenas a certos 

mínimos biológicos, não tão humanos assim. Unido a isso se tem o “[...] fortalecimiento de capacidades para 

convertir los recursos escasos de los pobres em satisfactores de esas necesidades”. LEGUIZAMÓN, Sonia 

Alvarez (Org.). Trabajo y Produción de la Pobreza em Latinoamérica y el Caribe: estructuras, discursos y 

actores. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

Argentina. Agosto, 2005. p. 242. Nessa perspectiva, a semântica minimalista que se materializa no acesso, 

apenas de alguns, aos pacotes básicos regulados pelo governo, promove uma diferença, ou mesmo, uma 

identificação de mínimos dentro os mínimos que leva, por seu turno, à promoção de uma visão meramente 

biológica, além de culturalizar, cristalizar, as capacidades dos pobres. 

96 Pois se a ideia de “juventude” sempre esteve relacionada a um período de certa estabilidade econômica, 

pode-se dizer que essa categoria está diretamente ligada à divisão internacional do trabalho – sendo muitas 

vezes obrigados a emigrar, não apenas para as capitais, mas também para outras regiões e países. É 

importante frisar ainda que, se se concorda com tal assertiva, a definição de “juventude” possui uma dupla 

definição, absolutamente injusta, pois ao passo que os indivíduos se identificam enquanto jovem, as linhas 

internacionais de créditos também o fazem, mas com base nas prerrogativas mencionadas anteriormente. 
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maneira, procuraremos visualizar a situação da “juventude” na “América Latina” e no Brasil, 

a partir do critério hegemônico, enquanto preocupação maior do Estado, que é o trabalho. 

 

2 – Juventude na “América Latina” 

 

 Ao se falar em juventude
97

 enquanto segmento, independente de categorização que se 

faça (trabalho juvenil; cultura jovem, lazer), está-se, direta ou indiretamente, tratando do 

desenvolvimento, da inclusão desse segmento no desenvolvimento, a inserção do jovem no 

mercado de trabalho, na vida social plena. Não se está procurando, de modo algum, 

determinar algo, mas quando se analisa o acesso dos jovens à cultura, ao lazer, ao trabalho, à 

comunicação e à promoção de políticas públicas para esse fim, está se falando, 

necessariamente, da participação, da inserção do jovem no desenvolvimento. 

 A identificação da juventude enquanto um problema social
98

 por parte do Estado fez 

com que se pautasse esse segmento nas políticas públicas, com o intuito de mitigar esses 

problemas. Desse modo, é possível que, ao menos de maneira apriorística, identifiquem-se 

duas categorias homogêneas de juventude: uma que pode vivenciar uma moratória social – 

entendida como um período de transição e preparação (as definições em relação à juventude 

serão mais bem trabalhadas mais adiante) – por isso mesmo relacionada a uma juventude 

pertencente às classes médias e altas; a outra, por seu turno, não tem a possibilidade de 

vivenciar essa etapa de transição e preparação, devido às condições materiais em que se 

encontra, sendo, de certo modo, obrigada a entrar no mundo do trabalho e organizar-se para 

pleitear políticas que favoreçam sua inserção nesse mesmo mundo. Nesse contexto, não há 

diferença em relação ao que foi apontado anteriormente, em relação à regulação do mercado e 

do Estado. Há uma juventude que pode usufruir de um momento de transição, de preparação 

para atuação futura no mercado de trabalho e, consequentemente, uma regulação pautada pelo 

mercado; e a outra, que não possui condição material para vivenciar um período de transição e 

preparação, tampouco possui experiência suficiente – de acordo com as exigências do 

mercado – por isso não pode ser regulada por tal mercado, dependendo, nessa perspectiva, do 

                                            

97 Nesse primeiro capítulo, trabalhar-se-á com a juventude enquanto categoria homogênea e no sentido 

hegemônico. Procurar-se-á abordar a heterogeneidade dessa categoria social, tanto no capítulo II quando 

tratarmos de Redes e Organizações Juvenis, como no capítulo IV, ao analisarmos os dados da pesquisa de 

campo, no qual serão abordados a Juventude e o Hip Hop. 

98 A juventude enquanto um problema, na concepção do Estado, está diretamente ligada a questões 

sócioeconômicas, como o desemprego crescente para esse segmento, além de fatores associados como a 

questão da violência e vulnerabilidade. 
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Estado para adotar as pautas juvenis e promover Políticas Públicas de Juventude (PPJs). 

 Na América do Sul, a população juvenil corresponde de 20% a 25%. Abrangendo-se a 

“América Latina”, esse dado cai um pouco, fica em torno dos 18%. O Brasil é o país, nessa 

região, em relação à América do Sul que tem maior representatividade da população jovem, 

atingindo 26,8%, como segue a tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Juventude, População e Emprego 

País/Região 

 

Proporção de Jovens 

em relação à População 

Desemprego de entre 

Jovens (15-24 anos) 

Desemprego entre 

Adultos 

América 

Latina 

18% 16% 5% 

Argentina 24% 24% 7% 

Bolívia 17% 14,4% N/D 

Brasil 26,8% 17,8% 5,6% 

Chile 24,3% 22% 6% 

Paraguai 26,4% 12% 3% 

Uruguai 22,0% 28,2% 9,0% 
Fontes: Informes Nacionais, Informes Regional sobre Trabalho Decente e Juventude (OIT,2007) e Informe 

Estatístico da CEPAL (2006). Os dados se referem ao ano de 2005 para a Argentina, Bolívia e Paraguai; e 2007 

para o Brasil, Chile e Uruguai.  Essa tabela foi retirada do livro organizada pelo IBASE e POLIS: Juventud e 

integracion sudamericana – caracterización de situaciones tipo y organizaciones juveniles – demandas para 

construir una agenda común. 

 

 A população entre 15 e 24 anos, na “América Latina”, corresponde, até 2007, a 16% 

da força de trabalho dessa região. No entanto, o índice de desemprego chega a ser três vezes 

superior que o de adultos, chegando a atingir 10 milhões de jovens. Dos 48 milhões que 

integram uma suposta força de trabalho, 62,5% trabalham informalmente, o que é um fator 

complicador, uma vez que não possui qualquer estabilidade, tampouco é assistido pelas leis 

trabalhistas. Outros 48 milhões são inativos, 22 milhões nem trabalham, nem estudam. Mais 

de 80% desses 22 milhões se encontram em áreas urbanas e 72% são mulheres. 

 De acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho), dos 88 milhões de 

jovens, com idade entre 15 e 24 anos – o que representa 40% do total de desempregados no 

mundo – 85% encontram-se em países em desenvolvimento
99

. O interessante é que a taxa de 

desemprego é inversamente proporcional ao nível educacional. Atualmente possui um 

contingente juvenil com maior grau de instrução, contudo, nunca se presenciaram taxas tão 

                                            

99 Esses dados foram fornecidos pela Organização Internacional do Trabalho, encontrado em 

www.brasildefato.com.br/v01/agencia/internacional/americalatina-tem-10-milhoes-de-jovens-

desempregados.  

http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/internacional/americalatina-tem-10-milhoes-de-jovens-desempregados
http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia/internacional/americalatina-tem-10-milhoes-de-jovens-desempregados
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altas
100

. No entanto, é preciso lembrar que se os dados obtidos em relação à escolarização 

juvenil, fizesse uma distinção entre as classes, provavelmente haveria um reajuste desse. O 

que significa dizer que o alto nível educacional, não necessariamente representa a realidade 

total de um país, ao menos não os da “América Latina”. E um outro fator agravante é que não 

é o número que representa a qualidade do ensino. Se lembrarmos que a Educação foi colocada 

como prerrequisito do Índice de Desenvolvimento Humano, são muitos os programas 

governamentais para o aceleramento do ensino, um deles é o término de todo o ensino médio 

em apenas um ano, ao menos no Brasil. Isso acarreta uma certa comercialização da educação 

em níveis econômicos. Se se pretende educar para aumentar metas e receber maior crédito das 

instituições internacionais. E ainda se a educação é um requisito para a qualificação, não 

parece funcionar muito bem, dentro de tais critérios, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 1.2 – América Latina e Caribe (9 países): Taxa de Desemprego Urbano, Homens e 

Mulheres 

 

 

Países 2008 2009 2008 2009 

Brasil 6,4% 6,9% 10,5% 10,6% 

Chile 6,8% 9,3% 9,9% 11,1% 

Colômbia 10% 11,6% 14,2% 15,4% 

Equador 5,6% 7% 8% 10,4% 

Jamaica 7,5% 8,8% 15,1% 14,3% 

México 4,5% 6,5% 4,8% 6,1% 

Peru 6,6% 7,1% 11% 11,1% 

Uruguai 5,9% 6% 11% 10,5% 

Venezuela 7,6% 7,7% 8,3% 8,2% 

Fonte: Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), sobre a base de informação oficial de pesquisas dos países. No caso do Chile, Jamaica e República 

Bolivariana da Venezuela, se considera os dados totais
101

. 

 

 Os dados relativos à empregabilidade, cruzados com outros indicadores – 

                                            

100  Ibid. 

101  Boletin CEPAL/OIT. Coyuntura laboral en América Latina y Caribe, 2009. 

Homens Mulheres 
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analfabetismo; escolarização adequada; qualidade do ensino; mortalidade interna (doenças); 

mortalidade externa (suicídios, acidentes de transportes e homicídios); renda familiar per 

capita – estruturam o Índice de Desenvolvimento Juvenil. Esse índice possui algumas 

limitações, no caso do Brasil, por se basear em pesquisas secundárias como os dados de 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (PNAD/IBGE), que não trabalha com o levantamento de dados da maior parte dos 

estados da região Norte, além de compreender a alfabetização como sendo a capacidade 

mínima que se possui para ler e interpretar um pequeno bilhete
102

. 

 De certo modo, esses dados estão interligados, não de maneira direta e mecânica, mas 

possuem “correlações entre fatores que pertencem a um mesmo campo de fenômenos”
103

. 

Apesar de o autor se dedicar a estudos que levam em consideração a participação direta dos 

jovens no trabalho informal ilegal, no tráfico de drogas, essas relações ocorrem com mais 

facilidade nas populações pobres, uma vez que se precisa considerar que a “vulnerabilidade” 

não está associada à participação direta em atividades ilegais, está relacionada, principalmente 

à criminalização da juventude de classes populares, geralmente, esse fator está relacionado a 

minorias étnicas. A criminalização é, necessariamente, o reconhecimento de uma natureza 

criminal por parte dos jovens periféricos na “América Latina”. (Ver a tabela a seguir). 

 

 

 

 

 

 

                                            

102  WAISELFISZ, Julio Jacob (Coord.) Relatório de Desenvolvimento Juvenil 2003 – 2004. Brasília: 

UNESCO, 2004; e o Relatório de Desenvolvimento Juvenil 2007.  

103  SOARES, Luiz Eduardo; MV Bill e Celso Athayde. Cabeça de Porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, 

p. 208. Soares faz uma reflexão importante ao se debruçar sobre os fenômenos correlacionais quando afirma 

que “os pobres têm, sim, menos oportunidades de organizar as responsabilidades profissionais de modo a 

privilegiar a presença em casa, sobretudo quando os filhos são pequenos. Também têm menos chances de 

contar com apoio terapêutico nos momentos de crise e dispõem de menos recursos para mobilizar 

especialistas quando se constatam distúrbios de aprendizagem, provocados ou não por sofrimento psíquico. 

Por definição, mais exposta à angústia e insegurança de emprego, as famílias de baixa renda enfrentam com 

mais frequência as tensões que desestabilizam emoções e corroem a auto-estima. Em havendo alguma 

correlação entre experiência de rejeição infantil e violência doméstica, entre esta e o alcoolismo, e entre baixa 

auto-estima e alcoolismo, deduz-se a conexão entre desemprego e alcoolismo e, portanto, a ligação entre 

pobreza, violência doméstica e vivência infantil da rejeição. (ibid. p. 208). 
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Tabela 1.3 – Países da América Latina em Ordem, de Acordo com Maiores Taxas de 

Homicídios (em 100.000)   

Países Taxa de Homicídios Total 

El Salvador (2005) 92,3 1242 

Colômbia (2005) 73,4 5587 

Venezuela (2005) 66,8 2965 

Guatemala (2004) 55,4 1359 

Brasil (2005) 51,6 17994 

Equador (2005) 26,1 689 

Paraguai (2004) 22,3 256 

Panamá (2004) 17,8 100 

Nicarágua (2005) 16,6 199 

México (2005) 10,4 2108 

Argentina (2004) 9,4 624 

Costa Rica (2005) 9,2 72 

República Dominicana (2004) 9,1 154 

Chile (2004) 7,9 211 

Cuba (2005) 7,7 124 

Uruguai (2004) 7 36 

Fonte: Dados fornecidos pelo Mapa de Violência: os jovens da América Latina 2008
104 

 

 Quando se compara os números de homicídios com os outros continentes, percebe-se 

que a “América Latina” possui 50% a mais de homicídios que a África e treze vezes mais que 

a Europa e Ásia. Mas quando se refere à questão juvenil, os índices são ainda maiores, chega 

a ser mais que o dobro da África ou América do Norte e quase quarenta vezes mais que a 

Europa. “Visto pelo lado dos componentes, vemos que nem a utilização de armas de fogo, 

nem as mortes por acidentes com arma têm destaque na região”
105

. No entanto, ainda que se 

leve em consideração esse fator supracitado, deve-se levar em consideração que, ainda que 

pareçam ser altos, os índices de homicídios, em um aspecto geral, estão voltados para toda 

população. Muito provavelmente, se se levassem em consideração fatores como raça, etnia e 

classe social, esses números poderiam ser muito mais relacionados a uma classe específica. 

Acredita-se, nessa perspectiva, que esses números, compilados desse modo (amostragem 

global da sociedade), são utilizados para não denominar um genocídio declarado em relação a 

                                            

104  WAISELFISZ, Julio Jacob. Mapa da Violência: Os Jovens da América Latina. Rede de Informação 

Tecnológica da Latino-Americana (RITLA), 2008.  

105  Ibid. 
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uma parcela populacional, proporcionado, em muitos casos, pelos altos escalões dos Estados 

latino-americanos
106

.  

 

2.1 – Juventude no Brasil 

  

 Do mesmo modo que na “América Latina”, o Brasil tem discutido muito em relação à 

juventude. No entanto, não em relação ao segmento de maneira geral, em todas as classes. Os 

pesquisadores, sejam eles advindos da sociologia, da antropologia ou da psicologia, 

majoritariamente abordam temas referentes à juventude de classes populares. É importante 

visualizar que, por mais que se compreenda a juventude além da classificação por idade, ou 

seja, por identificação, levando-se em consideração as diversas identidades e as muitas formas 

de se organizar em grupos, para o Estado, a classificação etária é o fator predominante de 

categorização, devido, principalmente, à necessidade de propor Políticas Públicas de 

Juventude (PPJs) e pô-las em prática. Pois há a necessidade de fazer com que um segmento 

populacional tenha acesso a essas políticas, seja incluso nelas. Nesse caso, o Estado não pode, 

embora reconheça algumas vezes, levar em consideração o caráter heterogêneo conferido, ou 

mesmo pautado por grupos que se reconhecem enquanto jovens. Assim, adota-se a 

“juventude” numa perspectiva homogênea, tendo a idade como um fator predominante para o 

acesso de PPJs. Mas, então, quem seria o jovem no Brasil? 

 Da mesma forma que na “América Latina”, o Brasil considerou esse segmento, até 

recentemente, como indo dos 15 aos 24 anos, ampliando até os 29, tendo algumas pesquisas, 

como o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) que considera a juventude dos 12 aos 29 anos. 

Um período, demasiadamente longo, com certos embates conceitos e mesmo legislativo e 

jurídico. Pois, é um segmento que abarca desde a adolescência ao que juridicamente se 

considera a fase adulta. No entanto, a questão é que, se se considera a juventude e 

adolescência como sendo a mesma coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não assiste, 

ou melhor, não inclui esse segmento, em sua última etapa, visto que assiste até o período de 

17 anos e seis meses. E, além disso, um Estatuto da Juventude
107

 teria um fator complicador, 

pois abarcaria uma faixa etária intermediária que seria regido tanto por um Estatuto quanto 

por outro. 

                                            

106  Philip Alston. Relatório Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias. 14 de maio 

de 2008. Tradução não oficial do NEV/USP, pois o português não é língua oficial da ONU. 

107  O Estatuto da Juventude esteve em discussão no Senado a cerca de dois anos atrás. Mas a discussão da 

redução da idade penal teve mais atenção dos senadores.  
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 Desse modo, o que o Estado procura categorizar enquanto jovem é, justamente, uma 

parcela populacional que não possui condições materiais para vivenciar um período de 

transição e preparação para a vida adulta, uma moratória social. De acordo com Soares, os 

jovens pobres não possuem adolescência, “salta-se da infância ao mundo do trabalho (ou 

desemprego)
108

. No entanto, se essa parcela populacional não pode vivenciar o que é 

reservado, hegemonicamente a ela, como parte de um processo cultural, definido e defendido 

pelas classes médias e altas, como se pode afirmar que há uma juventude nas classes pobres? 

(Discutiremos essa questão mais adiante). 

 De qualquer modo, o Estado procura inserir esses “jovens” nos programas de 

emprego, para que se tenha acesso ao mínimo necessário, às necessidades básicas, 

reproduzindo, dessa maneira, o discurso minimalista, os mínimos biológicos. Isso significa 

que, muito embora sejam políticas públicas, não são todos os que necessitam de tais políticas. 

Não é o fato de ser jovem que determina o acesso, que define a inserção nessas políticas. 

Questões como renda familiar, vulnerabilidade, situação de risco, são prerrequisitos para 

definir quem pode participar. É fato que o Estado tem interesse de garantir, ao menos a uma 

parcele desses jovens que tenha condições mínimas de se vivenciar a juventude por completo. 

 Essas políticas públicas são implementadas pela dificuldade de acesso a trabalho, 

ausência de estudo, entre outros fatores associados que determinam uma certa 

“vulnerabilidade”. No Brasil, por exemplo, de acordo com o Relatório de Desenvolvimento 

Juvenil 2007, mais da metade dos jovens brasileiros, cerca de 53,1%, não estudam em 

qualquer modalidade de ensino. No entanto, período de 1996 a 2006, houve um aumento de 

31,3% na taxa de homicídio do país, chegando a atingir a marca de 17.312 contra 13.186, em 

1996. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco representam acima de 70% 

do total de homicídios juvenis. Esse último estado possui 17 municípios dentro os 100 com 

maior taxa de homicídio. É importante ressaltar ainda que “esses 100 municípios, que 

representam 1,8% do universo, congregam 2,5% da população o que significa dizer que não 

são somente municípios de grande porte, mas concentram 35% dos homicídios juvenis 

acontecidos no país no ano de 2006” 
109

. Foz do Iguaçu (PR) está situado em 1º lugar, 

totalizando, em 2006, cerca de 154 homicídios. Recife (PE) está em 2º lugar, totalizando 636 

homicídios em 2006. Esses dados levam em consideração o contingente populacional. 

 Há algo, no mínimo, intrigante, pois se há uma necessidade de formular, estruturar 

                                            

108 SOARES, Luiz Eduardo Soares, MV Bill e Celso Athayde. Cabeça de Porco. p. 211. 

109 WAISELFISZ, Julio Jacob. Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros 2008. Rede de Informação 

Latino-Americana (RITLA): Brasil, 2008. 
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pacotes básicos de governo para aqueles em que estão na linha tênue de um desenvolvimento 

humano, que divide, ou ao menos põe no lugar os que são humanos e os que não são tão 

humanos assim, e o que classifica enquanto necessidades básicas é, exatamente o básico, para 

diferenciar esses mínimos biológicos dos animais, então, dividir o Índice de Desenvolvimento 

Humano e Juvenil, além de reconhecer as particularidades de um segmento, não seria o 

reconhecimento, também, de um ideal evolucionista da espécie humana, o qual considera a 

“juventude” como um estágio de demência natural, pelo qual se deve passar rumo a uma 

preparação para a vida social? Desse modo, não seria uma forma de classificar, dentre os não 

tão humanos, os não humanos? Esses jovens pobres, criminalizados não seriam o mais novo 

exemplo de “primitividade” e “barbárie”? Afinal, o que significa ser jovem e juventude na 

modernidade? 
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II - DO ESPETÁCULO À REALIDADE: AS REDES NOS CONTEXTOS SOCIAIS 

 

 Ao falar em Redes, instaura-se, aos menos a priori, uma dupla compreensão desse 

fenômeno. Pode-se pensar em uma sociedade em rede que utiliza esses instrumentos como 

ferramenta para grandes transações internacionais financeiras, reuniões com pessoas da 

mesma empresa, mas em outros países; conferências etc. Ou seja, esta Rede está relacionada a 

uma certa fluidez, possibilitando convergir os momentos, mas está concentrada e é 

administrada por grupos seletos da sociedade, portanto, reduzidos a um número muito 

pequeno de empresas e de pessoas nessas mesmas empresas. 

 Uma outra compreensão diz respeito também a um outro uso dessa técnica (Rede), ao 

menos como conhecemos atualmente. Nesse segundo caso, mas não menos importante, 

grupos sociais procuram estabelecer certa conectividade, extensão de relações, com intuitos 

diversos, quais sejam: grupos de estudos virtuais, na tentativa de dar continuidade ao que foi 

discutido em um determinado momento, ou mesmo como extensão do grupo de estudo 

presencial como extensão de uma determinada disciplina; como forma de articulação política 

e social dos movimentos e grupos sociais. 

 A técnica é a mesma, porém as formas de utilização se diferenciam completamente e 

os interesses que envolvem são igualmente diferentes. Entretanto em que, precisamente, essas 

relações se diferenciam? Como se dão essas diferenças? Que técnicas são utilizadas em 

comum? Para responder a essas questões será necessário compreender, de certo modo, o 

sentido que foi dado à técnica ao longo do processo histórico. No entanto, isso não seria 

possível sem a ajuda de outra disciplina, a geografia, uma vez que, levando em consideração a 

primeira (a história), sem ao menos levar em consideração a segunda (a geografia), o esforço 

seria inútil, pois a técnica no tempo sem sua relação com o espaço, os usos, a divisão do 

trabalho estabelecida e, por isso, as relações sociais e os laços de solidariedade, (a técnica) 

seria apenas um fetiche. Em contrapartida, a supremacia da segunda sobre a primeira teria o  

mesmo resultado, porque a técnica no espaço sem levar em consideração o tempo em que foi 

pensada, como foi pensada -  a partir dos vestígios históricos – não possuiria instrumentos 

explicativos, podendo provocar certos anacronismos. 
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1. Natureza e Técnica 

 

É por demais sabido que a principal forma de 

relação entre o homem e natureza, ou melhor, 

entre o homem e o meio, é dada pela técnica. 

As técnicas são um conjunto de meios 

instrumentais e sociais com os quais o homem 

realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo 

cria espaço.
110 

 

 

 Como mencionado anteriormente, há uma certa dificuldade em discernir sociedade e 

natureza. Essa tentativa levou o enquadramento de determinadas sociedades à natureza, por 

não reconhecerem, de modo algum, uma língua própria, religião, sistema político complexo, 

entre outros fatores. Por isso foram denominados primitivos, bárbaros, marginais, como sendo 

a representação atual dessa categoria. Muda-se o nome, porém o sentido empregado é o 

mesmo e, em certa medida, pelos mesmos motivos. 

 Inequivocamente, essas denominações pejorativas têm feito parte de um conteúdo 

ideológico dominante. Vez ou outra esse sistema ideológico vem à tona, através das políticas e 

linhas de créditos das organizações internacionais e nacionais, além de pesquisas que 

alimentam um determinismo, tanto biológico quanto geográfico. É comum ver resultados de 

pesquisas que apontam que os quenianos são bons corredores, devido à formação geográfica 

do lugar; enquanto os brancos estadunidenses são mais adaptáveis às piscinas. Essas 

pesquisas estão prontas antes mesmo da realização de qualquer observação; isto é, estão 

revestidas de e por conteúdos ideológicos que remontam a Aristóteles e aos filósofos como 

Montesquieu e Buffon. 

 A professora Edvânia Tôrres
111 

faz um levantamento histórico da geografia enquanto 

disciplina. Esta nasce com métodos interdisciplinares e com a responsabilidade de fazer um 

diálogo entre as ciências naturais e as humanidades. Esse diálogo apenas se tornaria possível, 

levando em consideração a relação do homem com a natureza
112

. A questão, no entanto, não é 

opor, ou mesmo contrapor, duas disciplinas (Geografia e História), pois possuem métodos 

                                            

110  SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Edusp, 2008. 

111  GOMES, Edvânia Torres Aguiar. Recortes de paisagens na cidade do Recife: uma abordagem 

geográfica. Recife: Fundação Joaquim Nabuco. Ed. Massangana, 2007.  

112  “A Geografia é a ciência que buscou preencher enquanto ciência empírica este propósito. Desde os 

primórdios, a Geografia se ocupou como o homem se adaptava a natureza, que a Geografia em seu próprio 

sistema de valores e significados procurou avaliar” (Ibid, p. 46) 
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completamente diferentes e não seria viável, nem mesmo oportuno estabelecer uma oposição,, 

uma vez que as duas possibilitam diálogos importantes. No entanto, esses diálogos necessitam 

de cautelas na abordagem, como aconselha a autora
113

. 

 É nessa perspectiva que a professora Edvânia Torres propõe, para análise de objeto 

geográfico (paisagem e/ou espaço, por exemplo), o combate de, no mínimo, dois 

desinteressantes contrapontos, quais sejam: a) “o determinismo natural, ou darwinismo social, 

que considera a natureza como função simbólica”; e b) o “'sociologismo' dominante em sua 

diversas variantes teóricas de pensamento, enaltecendo a relevância sistemática do meio 

ambiente natural para a sociedade enquanto campo de ação para o sistema social 

constituído”
114

. 

 Esses dois extremismos, embora pareçam tão distintos, são complementares, pois 

correspondem ao peso de uma ideologia dominante, apresentando como características 

centrais, a ideia de história enquanto um motor social. Isso significa dizer, diante da primeira 

perspectiva (darwinismo social), que as sociedades têm influência do clima e do meio natural 

na sua formação, estando limitada, presa às leis que regem a natureza. Isso é comprovado pelo 

fato de que essas sociedades não desenvolveram técnicas suficientes para o domínio da 

natureza, perderam o motor inicial da história e competem desigualmente na corrida para o 

desenvolvimento, estando relegadas ao fornecimento de matéria prima. O segundo, por seu 

turno, propõe a superação completa da cultura sobre a natureza, não reconhecendo qualquer 

relação entre as duas, além dos fatores correlatos, o que pressupõe que uma “humanidade” é 

possível apenas através da superação da natureza pela cultura. 

 Ambos estão, de um modo ou de outro, relacionados ao evolucionismo social e ao 

imaginário cristão. Ao menos em seu princípio, mas os lideres das religiões cristãs não têm 

                                            

113  De certa maneira, a professora Edvânia Tôrres propõe certa cautela na análise, tanto histórica quanto 

geográfica, das relações entre sociedade e natureza. No que diz respeito à história, afirma a professora: 

“Situada na história, a natureza passa a assumir o caráter de evolução, isto é 'a natureza em marcha, inscrita 

em uma história natural', onde a história seria a ordem de um processo. Esta passagem da ideia de natureza 

para a de história pode ser interpretada como a incapacidade de se apreender sua totalidade, suas 

manifestações nas diversas escalas da vida, ao mesmo tempo que pode se depreender tratar-se esse esforço de 

uma transferência do desocultamento da natureza para um devir, algo que está por se fazer possível”. Ibid, p. 

42. A Geografia, por seu turno, tendo como seu objeto o interesse fundamentado nas interseções com as 

ciências naturais e sociais, desenvolveu-se em larga medida, “enquanto reação a essa ideia de cultura e 

história como separação entre homem e natureza”. (p. 45). Contudo, a Geografia – em sua total complexidade 

(envolvendo dois campos científicos aparentemente distintos) – não pode ser e, de modo algum, considerada 

enquanto uma disciplina única, homogênea, os “estudos da Geografia”, envolvem, “desde o determinismo 

natural, passando pelas teorias do meio, até a Geografia da percepção”. (p. 45). 

114  GOMES, Edvânia Torres Aguiar. Recortes de paisagens na cidade do Recife: uma abordagem 

geográfica. Recife: Fundação Joaquim Nabuco. Ed. Massangana, 2007 
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poder suficiente, tampouco proposta alguma, para reverter esse quadro
115

.  

 Durante todo processo histórico, o homem criou técnicas de acordo com suas 

necessidades, com os materiais disponíveis, mas tais técnicas deveriam estar de acordo com 

os princípios morais de uma determinada sociedade. Os instrumentos (técnicas) materiais 

eram, assim como são, regidos por certos instrumentos (técnica/normas) sociais. A técnica 

material desenvolvida por uma determinada sociedade, em um determinado espaço, pode 

dizer muito sobre essa sociedade: as escolhas que fizeram; as relações sociais estabelecidas, 

divisão social e territorial do trabalho; assim como seu destino. 

 Os vestígios históricos, em relação a sociedades não-ocidentais, no sentido de terem 

explorado seus recursos naturais ao extremo, provocando vasto desmatamento e a extinção de 

determinadas espécies, podem parecer de um ou outro modo, como sendo pretextos racistas e 

soam como insultos aos primeiros povos que habitam esses espaços, como se fossem mau 

administradores da terra e, por isso mesmo, poderiam ser explorados
116

.  Os movimentos 

ambientalistas, por sua vez, ou sua suposta existência, revestem-se sobre um romantismo 

exacerbado em relação aos habitantes do passado, sem mesmo, possuírem qualquer ideia 

apriorística das técnicas utilizadas por tais sociedades, nem mesmo suas relações com a 

natureza. O conhecimento, ou descoberta dessas relações, dá certa ou total abertura para se 

saber o contingente populacional, as técnicas, tanto de enquadramento quanto de produção – 

os interesses políticos de determinada sociedade e processos religiosos. 

 Castells acredita, veementemente que “a habilidade ou inabilidade de as sociedades 

dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são estrategicamente 

decisivas em cada período histórico” - diz o autor – “traça seu destino a ponto de podermos 

dizer que, embora não determine a evolução histórica e a formação social, a tecnologia (ou 

sua falta) incorpora a capacidade de transformação das sociedades” – insiste – “bem como os 

usos que as sociedades, sempre em processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial 

tecnológico”
117

. 

                                            

115  É com esse intuito que a professora Edvânia Tôrres, efetivamente, procura mostrar que “na atualidade, 

mas que em qualquer outro tempo da história, se reivindica a ideia de natureza e a busca do seu reencontro. O 

apelo dos discursos e a sua eleição temática em encontros internacionais é fato rotinizado, que sob o rótulo de 

uma pseudo-convergência de interesses difusos, e até contraditórios, se encarrega de seguir em diversas 

escalas espaciais e níveis socioeconômicos, hipostasiando cenários em busca da construção de um amanhã 

diferente para gerações futuras. A construção do amanhã, tendo como base a permanência dos mesmos 

princípios éticos e socioeconômicos que regem o modelo inercial de desenvolvimento mundial, é bom 

destacar, não implicaria construção de um futuro”. Ibid, p. 44-5 

116  DIAMOND, Jared. Colapso: Como As Sociedades Escolhem o Fracasso ou o Sucesso. Rio de Janeiro: 

Record, 2005. 

117  CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Volume 1: A sociedade em 

Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 
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 Para validar sua hipótese, Castells iniciou uma comparação tecnológica entre a Europa 

e a China, num período notoriamente longo, que vai do ano de 200 a.C. a 1842 d.C.
118

. Sem 

sombra de dúvidas é completamente inegável a trajetória de crescimento da China durante sua 

história. Mas há determinadas questões levantadas pelo autor que trazem muitas dúvidas. 

Quem era o mundo do século XIV? Castells refere-se à Europa, uma parte da África e da 

Ásia? Tal afirmação é questionável, na medida em que, no século XIV, os polinésios haviam 

completado seu triângulo marítimo, relativo às ilhas do Pacífico – relacionado ás ilhas de 

Páscoa, Havaí e Nova Zelândia – utilizando grandes embarcações, técnicas de localização, 

uma precisão e um planejamento extremamente complexos. A questão é saber se a técnica 

sempre esteve à espera de ser produzida, ou é produzida de acordo com as necessidades. 

 Milton Santos, por seu turno, para defender sua concepção em relação ao fato, utiliza-

se, sabiamente, das palavras de Gourou, quando esse afirma que o importante é analisar a 

eficácia da técnica, ou seja, “o controle de um grande número de homens sobre uma grande 

extensão e durante longo tempo” - afirma Gourou - “é a eficácia paisagista que permite medir 

o valor explicativo das técnicas de enquadramento, um critério da mesma ordem será aplicado 

às técnicas de produção consideradas segundo a sua potência de ação sobre as paisagens”
119

. 

Toda sociedade, por menor que tenha sido, utilizou tanto técnicas de enquadramento (técnica 

das relações entre os homens, técnicas de organização da paisagem) quanto técnicas de 

produção (técnicas de exploração da natureza, subsistência, e da matéria). 

 Desse modo, as sociedades não ocidentais, e mesmo as sociedades ocidentais, não 

podem ser analisadas de acordo com os parâmetros de desenvolvimento consensuados no 

presente – que possuem o seu sentido técnico de controle de uma grande população em um 

extenso espaço – até porque nem sempre esses foram parâmetros comparativos e nem sempre 

houve uma imposição de determinados parâmetros. Para Milton Santos, essa disputa 

                                            

118  '[…] por volta de 1400, quando o renascimento europeu estava plantando as sementes intelectuais da 

transformação tecnológica que dominaria o planeta três séculos depois, a China era a civilização mais 

avançada em tecnologia do mundo […] Inventos importantes haviam ocorrido na China séculos antes, até um 

milênio e meio antes daquela época, como o caso dos altos-fornos que permitiam a fundição de ferro, no ano 

de 200 a.C. Também, Su Sung introduziu a clepsidra em 1086 d.C., superando a precisão da medida dos 

relógios mecânicos europeus da mesma época. O arado de ferro surgiu no século VI e foi adaptado ao cultivo 

de arroz em campos molhados dois séculos depois. […] em 1280 houve uma grande difusão da roda d`água. 

Os navios chineses puderam fazer viagens com mais facilidade antes dos europeus […] seus velhos navios 

eram os mais avançadas do mundo no final do século XIV […] 'A China esteve a ponto de se industrializar 

no final do século XVI'. Mas, como isso não ocorreu, houve uma mudança na história mundial. Quando, em 

1842, as Guerras do Ópio motivaram as imposições coloniais da Grã-Bretanha, a China percebeu, tarde 

demais, que o isolamento não conseguiria proteger o Império do meio das consequências maléficas 

resultantes da inferioridade tecnológica. Desde então, a China levou mais de um século para começar a 

recuperar-se desse desvio catastrófico de sua trajetória histórica” Castells, p. 26-7. 

119  Gourou apud Milton Santos. A Natureza do espaço, p. 34 
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tecnológica incessante se inicia apenas no século XIX
120

. Isso significa dizer que eram outras 

as técnicas de controle, no caso específico desse momento histórico, no Ocidente, o que era 

determinante para uma comparação do que seria considerado eficácia, era o controle da 

propriedade das colônias, dominação do mercado internacional financeiro que estava 

diretamente relacionado à produção e consumo de determinados produtos (como veremos no 

Capítulo III). 

 Embora houvesse, naquele período, sociedades como a Grã-Bretanha, que possuía um 

certo aparato tecnológico, isso não influenciava o mercado e as relações comerciais naquele 

período. Isso porque, a difusão de técnicas não se dá de maneira uniforme, homogênea, nem 

possui os mesmos usos. O que significa que, em primeiro lugar, apenas há um difusão de 

determinados objetos a partir de um interesse político presente
121

. Foi o que ocorreu com a 

Europa no século XIX, o seu retorno das Américas fazia necessário emergir um sistema que 

mantivesse e reconfigurasse sua centralidade. 

 Cada sociedade desenvolveu técnicas a partir de suas necessidades, levando em 

consideração sua eficácia na paisagem e em um determinado período histórico. O contrário, a 

produção de necessidades para desenvolver técnicas é uma característica peculiar do presente, 

cuja difusão não acontece na maior parte do território global; e quando ocorre, não se dá de 

maneira homogênea. No entanto, o fato de haver essa produção das necessidades, 

consequentemente uma produção de escassez, é dado de acordo com as relações entre 

sociedade e natureza. Por mais que haja um desprezo em relação à segunda, ou a tenha como 

motor da produção para o desenvolvimento, isso não deixa de representar, de modo algum, 

uma relação entre a sociedade e natureza. 

 Numa perspectiva marxista
122

, observa-se que, afirma que, ao transformar a natureza, 

o homem se transforma e produz, uma segunda natureza. Milton Santos
123

, por seu turno 

acredita que essa ideia precisa ser revista, uma vez que a técnica só tem sentido em um 

determinado meio e, por isso, faz parte da natureza e, consequentemente seria primeira 

natureza. Com efeito, essa ideia pode, talvez, incentivar o ideal do progresso (discurso único), 

visto que a natureza transformada em técnica seria natureza de não teria razão de essa existir 

em seu estado natural. No entanto, não foi nessa perspectiva que Milton Santos trabalhou tal 

                                            

120 SANTOS, Milton. Por uma nova Globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de 

Janeiro: Record, 2000; e Natureza do Espaço 

121  Ibid. 

122 FOSTER, Belamy. A Ecologia de Marx: Materialismo e Natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2005; e SCHIMIDT, Alfred. The Concept of Nature in Marx. Bristol, Inglaterra: Western Printing Services 

Ltd, 1973. 

123  Milton Santos. A Natureza do Espaço 
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ideia. Muito provavelmente, ele queria mostrar a existência dessa relação e dessa 

identificação, percepção que os geógrafos há muito vêm trabalhando, indo de encontro aos 

“sociologismos”. 

 Podemos perceber esse ideal presente, no trabalho de Castells, quando esse fala sobre 

a relação entre a sociedade e a natureza, ao longo da história. Em um primeiro momento, de 

acordo com o autor, os códigos da vida social, tendo como base fundamental as raízes 

biológicas, os códigos e sistemas de organização social, eram estabelecidos pela luta pela 

sobrevivência, em um contexto que a natureza dominava a cultura. 

 No segundo momento – considerando a partir da Era Moderna, referenciado por dois 

grandes momentos, a Revolução Industrial e o Triunfo da Razão – ainda presencia a 

dominação da natureza pela cultura. No entanto, quando se instaura a sociedade do trabalho é 

que a “Humanidade encontrou tanto sua libertação das forças naturais quanto a submissão aos 

próprios abismos de opressão e exploração”
124

.  De acordo com o autor, estamos entrando em 

um novo estágio, em que se pode referir a cultura como cultura, tendo suplantado a Natureza 

por completo, ou ao menos preservada artificialmente. A história se inicia após milênios de 

batalha pré-histórica com a natureza. É a primeira vez, em toda história da Humanidade, que 

se poderá viver em um mundo predominantemente social, com um nível de conhecimento e 

organização social que permitirá tal fato. “Mas esse não é necessariamente um momento 

animador” - adverte Castells - “porque, finalmente, sozinhos em nosso mundo de humanos 

teremos de olhar – nos espelhos da realidade histórica. E talvez não gostemos da imagem 

refletida”
125

. 

 O entendimento que o autor tem em relação à sociedade e à natureza representa o 

mesmo ideal de dominação colonial, pondo em condição pré-histórica, ou mesmo, pré-

humana, aquelas sociedades que possuem um grande território florestal e técnicas de 

produção, vistas como inferiores. Nesse sentido, o autor trata da técnica, principalmente no 

que concerne, às técnicas informacionais e eletrônicas, do ponto de vista hegemônico. 

Procuraremos tratar um pouco dessa questão. 

 

1.1  Técnica Hegemônica 

 

 Diante desses fatores é comum ouvir que a única possibilidade de desenvolver, ou 

                                            

124  CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Volume 1: A sociedade em 

Rede. 

125  Ibid, p. 505-6 
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mesmo, possuir a mínima capacidade econômica de concorrer com os países desenvolvidos é 

adentrar na “era da globalização”. Entenda-se concorrer economicamente como prover e criar 

meios e técnicas que interessem, de algum modo, aos países que “abriram” suas fronteiras 

comerciais. 

 Milton Santos, ao analisar o fenômeno da globalização, percebe que há não apenas 

uma, mas duas globalizações: a globalização como fábula; e a globalização como 

perversidade
126

. Pode-se dizer que a globalização em si não é algo recente, relativo às últimas 

décadas do século XX. Pois, se levarmos em consideração que, quando houve o 

estabelecimento de um comércio transatlântico, o estabelecimento de uma força de trabalho 

(escravo ou por contrato), a produção de necessidades, ainda que em menor escala, para o 

consumo e a criação; ou mesmo importação de tecnologia para a produção do açúcar, cacau, 

entre outros, já poderia caracterizar a globalização, ao menos o primeiro passo dela. 

 Não se está dizendo que a globalização em seu estágio atual é a mesma. Diferencia-se 

crucialmente quando se trata da produção tecnológica e criação de novas necessidades. Mas 

pode se igualar quando se trata da divisão territorial do trabalho e as técnicas opressivas 

utilizadas para o controle, não apenas de um capital excedente, porém de um excedente 

populacional. Digamos, desse modo, que existem duas sociedades em Rede, ou duas Redes 

para uma mesma sociedade. As duas Redes se beneficiam, de um modo ou de outro, do 

capital, no entanto se diferenciam na forma de tratamento e do conteúdo, podendo comparar 

ao que Milton Santos denomina de fábula e perversidade. E, em certo sentido, não se 

diferenciam tanto no que diz respeito ao conceito como em sua unidade. Ou seja, não há como 

falar de globalização, sem mencionar as Redes de comércio, financeiras, informacionais etc. 

Nem mesmo tratar essas Redes (fábula e perversidade) como sendo absolutamente distintas. 

De certo modo, estão unidas e funcionam de maneira articulada. Trataremos um pouco mais 

sobre essas duas Redes nos itens a seguir. 

 

1.1.1 Rede como Fábula 

 

 A Rede em seu momento atual, seja considerando-a tanto em relação ao seu aspecto 

material (articulando uma família de técnicas), quanto social (a divisão territorial e social do 

trabalho), apresenta-se como a solução, com um certo entusiasmo. Ou seja, ela consiste em 

um instrumento de mudança para um novo momento na história da humanidade, ou melhor, 
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uma não-história. 

 A convergência dos momentos e a construção arquitetônica dão aos lugares a 

identidade de um não-lugar, pois se apresentam e se representam sobretudo, como silêncio por 

não representarem, em absoluto, nenhuma forma culturalmente reconhecida em determinado 

lugar. Possuem como ideia central, a possibilidade de os atores sociais influenciar 

decisivamente as decisões tomadas cada sociedade representada por um Estado
127

. 

 A Rede se apropria, nesse sentido, do que Milton Santos chamou de um meio técnico-

científico-informacional com intuitos políticos claros. Não há como analisar uma técnica, ou 

uma família de técnicas, sem levar em consideração a política, como já mencionado. Isso 

implica, sobremaneira, em índices quantitativos de uma ideia de desenvolvimento. Sem 

levarmos em consideração as técnicas (de enquadramento e de produção), ao longo da 

história, como sendo um propósito político-ideológico, há uma grande probabilidade de 

estarmos nos instrumentalizando com materiais absolutamente ideológicos, sem qualquer 

resquício de cientificidade. 

 A sociedade globalizada, de acordo com Castells, promoveu uma acentuação das 

desigualdades, não se resumindo mais a uma bipolaridade referente a Norte e Sul, mas estão 

presentes em todos os lugares, devido ao dinamismo característico desse sistema. Esse 

dinamismo pode caracterizar, identificar, como obsoleto, não pertinente, um determinado 

local
128

. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que esse sistema em Rede não é de modo algum 

global, mas internacional e “nem há mais propriamente redes; seus suportes são pontos”
129

. 

Cada empresa multinacional ou internacional possui suas próprias Redes de fluxo, sendo sua 

matriz, o ponto inicial dessa Rede. 

 Essas Redes têm a capacidade de controlar, de maneira direta ou indireta, uma família 

de técnicas. Não é pelo fato de se inventar uma determinada técnica que as demais deixarão 

de existir. Não há, nesse sentido, uma sobreposição de uma tecnologia informacional em 

relação à mecânica, porém a soma desses dois fatores, além da tecnologia das 

telecomunicações, da eletrônica etc. Contudo, o que representa uma primazia é o investimento 

em equipamentos cada vez mais novos, que, por sua vez, tornam-se hegemônicos, impondo, 

dessa forma, uma supremacia perante as demais empresas que não acompanharam a 

“evolução” tecnológica
130

. 

                                            

127  CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Volume 1: A sociedade em 

Rede. 

128  Ibid 

129  Milton Santos. A natureza do espaço. p.264 

130  Ibid. 
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 Essa unicidade da técnica, tida como uma grande transformação tecnológica, é 

comparada, por Castells, ao advento da técnica da escrita, desenvolvida por volta de 700 

a.C.
131

 No entanto, essa unicidade da técnica consegue integrar vários modos de comunicação 

interativa, a exemplo da escrita, da oralidade e do sistema audiovisual. “O espírito humano 

reúne suas dimensões em uma nova interação entre os dois lados do cérebro, máquinas e 

contextos sociais.”
132

. 

 A fábula não pára por aqui, essas Redes, ou melhor, seus principais autores, tendem a 

transformar seus espaços de fluxos, em uma espaço homogêneo, que leva em consideração os 

desejos de uma elite internacional. A homogeneidade está presente nos hotéis que oferecem os 

mesmos serviços, uma mesma disposição dos quartos, inclusive a cor, para deixar seus 

clientes mais confortáveis. As salas VIPs nos aeroportos, por sua vez, que fazem evitar a 

fadiga, o estresse, e o contato com os milhares de passageiros, enquanto esperam por seus 

voos. Além desses, há as atividades esportivas, socializadoras entre essas elites (tênis, golf e 

jogging), acrescentado as suas roupas que procuram sempre combinar o lado executivo e 

esportivo
133

. 

 Talvez o ápice do espetáculo seja a estrutura arquitetônica dos espaços de fluxos que 

tendem a ser uniformes. Essa uniformidade retira de cena qualquer aspecto cultural que 

conecte a estrutura arquitetônica ao local onde está construída. Lança, desse modo, uma ideia 

de não pertencimento, ou a ideia de pertencer a todos os lugares, a uma aldeia global, 

amplamente conectada e representante de uma população multirracial, multicultural, pós-

industrial, pós-moderna. Representa tudo isso, ao passo que não representa nada, nenhuma 

população específica, nenhuma localidade e, por isso, nenhuma história. É o fim da história 

para determinados autores
134

. Ou apenas seu início
135

. No entanto, essa “arquitetura cujas 

formas tão puras, tão diáfonas, que não pretendem dizer nada. E ao nada dizer, elas compram 

a experiência com a solitude do espaço de fluxos. Sua mensagem é o silêncio”
136

. 

                                            

131 Castells se refere à escrita ocidental, o que não significa dizer, de modo algum, que outras sociedades não 

desenvolveram técnicas escritas, antes mesmo dos gregos. Não apenas em locais como China e Oriente 

Médio, mas outras sociedade não ocidentais. 

132  Castells. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Volume 1: A sociedade em Rede. 

133  Ibid 

134 Ver KUMAR, Krishan. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-moderna: Novas teorias sobre o mundo 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 

135  Ver Manuel Castells. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Volume 1: A sociedade em Rede. 

Para Milton Santos a história está apenas começando. “Antes o que havia era uma história de lugares, 

regiões, países. As histórias podiam ser, no máximo, continentais, em função dos impérios que se 

estabeleceram a uma escala mais ampla. O que até então se chamava de história universal era a visão 

pertencente de um país ou continente sobre outros, considerados bárbaros ou irrelevantes”. Ver Milton 

Santos. Por uma outra Globalização. p. 170. 

136  Manuel Castells. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Volume 1: A sociedade em Rede. p. 
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 Seria interessante, antes de qualquer coisa, perceber que esse espaço de fluidez e 

desregulação que as novas técnicas promovem só é possível por meio da normatização e, 

sobretudo, pela produção de capital fixo, ou seja, rigidez. Pois, as cidades, principalmente no 

que diz respeito à grande cidade, tende a instituir não apenas um ritmo de trabalho, 

mobilidade e lazer semelhantes, como também a própria paisagem
137

. 

 No entanto, a homogeneidade – no que diz respeito aos sistemas de transportes, Rede 

hoteleira, centros de compras, arranha-céus etc. - não apresenta uma distribuição igualitária, 

muito menos, homogênea entre os territórios. 

 Levemos em consideração, no entanto, o que Milton Santos chama de rugosidade. A 

rugosidade é o meio ambiente construído que determina, por seu turno, uma dada técnica, ou 

o conjunto dessa, em um determinado momento histórico. Esse meio ambiente construído é 

um patrimônio, uma vez que obtém um certa importância na localização dos eventos atuais. O 

mais interessante, contudo, é que “a atual repartição territorial do trabalho repousa sobre as 

divisões territoriais de trabalho anteriores. E a divisão social do trabalho” - afirma o autor –  

não pode ser explicada sem a explicação da divisão territorial do trabalho, que depende, ela 

própria, das formas geográficas herdadas”
138

.  

 Dessa maneira, poderíamos afirmar que o fato de haver a possibilidade de unir as 

técnicas e produzir novas não significa dizer, em sentido algum, que as técnicas de 

enquadramento, principalmente de controle e regulação do trabalho, deixam de existir. Pelo 

contrário, essas técnicas são redistribuídas no novo espaço construído. Assim, a arquitetura e 

estruturação de uma Rede global, procurando desfazer-se de qualquer percurso histórico e de 

um local próprio da cultua, faz re-estabelecer, muito fortemente, as relações sociais, herdadas 

de outras formas geográficas. O silenciamento das Redes não está em suas estruturas 

arquitetônicas, mas no que está dentro delas e nas relações que tecem com o exterior. Isso é o 

não-dito, ou melhor, o escondido. É nesse limiar entre novas técnicas de produção e antigas 

técnicas de enquadramento que se tece a Rede perversa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

444-5. 

137  Para Milton Santos, as formas novas, criadas para responder as necessidades renovadas tornam-se mais 

exclusivas, mais endurecidas, material e funcionalmente, mais rígidas tanto do ponto de vista das técnicas 

implicadas como se sua localização. Passamos de uma cidade plástica a uma cidade rígida. A Natureza do 

Espaço. p. 141 

138  Ibid. p. 251 
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 1.1.2 - A Rede como Perversidade 

 

 Como já mencionado, embora procuremos distinguir as duas Redes, elas funcionam de 

maneira articulada, baseadas em um contrato social, muitas vezes, não explícitos e que, de 

algum modo, fogem a capacidade criativa e imaginativa do leitor. Pode-se dizer que essa Rede 

é a representação materializada da divisão territorial e social internacional do trabalho. O seu 

instrumento principal é o levantamento cartográfico dos recursos disponíveis no planeta. 

Estes, por seu turno, beneficiam, de um ou de outro modo, ao capital global; ou se preferir, 

apenas internacional. Essa divisão, tanto territorial como social, não corresponde ao que 

certos entusiastas costumam proclamar, quase como exaltação, a morte da ideologia, como 

sendo a representante de um novo período. É, por certo, a (re)produção de uma ideologia 

dominante, que corresponde ao que Milton Santos chama de tirania do dinheiro, ou a 

adoração fetichizante do dinheiro em seu estado puro.
139

 

 A esse fator, o dinheiro em seu estado puro, soma-se às técnicas da informação, que 

são utilizadas por um número reduzido de atores (globais, nacionais e locais) em função de 

seus objetivos. De acordo com Milton Santos, a apropriação dessas técnicas utilizadas em 

nome de um objetivo, aprofunda a criação das desigualdades, uma vez que a informação, 

enquanto meio e fim é manipulada. Nesse sentido, a informação se apresenta como ideologia. 

“Estamos diante de um novo 'encantamento do mundo', no qual o discurso e a retórica são o 

princípio e o fim”
140

. 

Entretanto, não é apenas a informação que aparece como principal ator da tirania. Pensa-se 

que não se poderia falar de uma ação isolada de um grande ator. Pelo contrário, há uma ação 

                                            

139  Entre os fatores constitutivos da globalização, em seu caráter perverso atual, encontram-se a forma 

como a informação é oferecida à humanidade e a emergência do dinheiro em estado puro como motor da 

vida econômica e social. São duas violências centrais, alicerces do sistema ideológico que justificam as 

ações hegemônicas e levam ao império das fabulações, a percepção fragmentadas e ao discurso único do 

mundo, base dos novos totalitarismos – isto é, dos globaritarismos -  a que estamos assistindo. Milton 

Santos. Por uma outra Globalização. p. 38. 

140 É importante ressaltar que são muitos os medos de retornar a um sistema totalitário. No entanto, a 

globalização não deixa de ser um totalitarismo, podendo ser identificado como globalitarismo, por Milton 

Santos. Mas esse não é o único totalitarismo vigente. Lefebvre nos mostra que a cidade preexiste à 

industrialização, mas não deixa de pertencer a uma ideia, ainda que em germe, de uma urbanização, baseada 

em três níveis distintos, quais sejam: a) o urbanismo dos homens de boa vontade, geralmente ligados ao 

humanismo clássico e liberal; b) o urbanismo dos administradores ligados ao setor público, baseando-se, ora 

numa ciência, ora em pesquisas multi e interdisciplinares; e por fim, c) o urbanismo dos promotores de 

venda. Esses, por sua vez, na concepção do autor, não vendem mais uma moradia ou imóvel, mas sim 

urbanismo. Foi no intuito de promover uma urbanização no Vietnã, que os EUA, promoveram a guerra. A 

tentativa, de fato, era promover o desenvolvimento na região, o que humanizaria a sociedade, como 

argumentou Wolf. Ver Milton Santos. Por uma outra Globalização. LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. 

São Paulo: Centauro, 2001. O direito à Cidade. WOLF, Ericke. Europa y lá Gente sin História. México: 

Fundo de Cultura Econômica, 1997. 
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conjunta, meticulosamente calculada, mas que podem agir de modos diferentes, dependendo 

dos momentos históricos particulares de um determinado local. Procura-se-á, nesse momento 

elucidar duas questões desencadeadas nessa Rede perversa, quais sejam: a) a humanidade 

excedente; e b) a política de “tolerância zero” made in USA, mais precisamente de Nova York, 

por intermédio e interesse do então prefeito Giuliane. 

 Neste contexto, Davis faz uma crítica importante, não apenas ao que se (re)conhece 

como economia informal, mas, principalmente, o que ocasiona a formação dessa economia. 

Ele também expõe suas consequências, não só em uma localidade isolada, mas em uma Rede, 

sobretudo, econômica desses fatores e correlatos. 

 Não é à toa que a incorporação dos campesinatos de subsistência da Ásia e África ao 

mercado mundial, de maneira forçada, em fins do século XIX, causou a morte de milhões de 

pessoas, cuja principal causa foi a fome, somando obviamente à desapropriação de milhares 

de pessoas. A América Latina, a partir da década de 1980, vem experimentando um crescente 

exponencial em relação ao trabalho informal, chegando a ter dois quintos da população, 

empregando cerca de 57% da força de trabalho. Para Davis, uma paridade entre a 

marginalidade urbana e a ocupacional.
141

 Se considerarmos que o trabalho informal não traz 

nenhuma segurança e cobertura pelas leis trabalhistas e seguridade social, a grande maioria 

dos favelados está radicalmente desabrigada da economia internacional.  

 Contudo, há uma resistência, por parte dos organismos internacionais em aceitar a 

conclusão óbvia que o crescimento da informalidade é um explosão de desemprego ativo, e 

não a resposta ao desemprego, como vêm enaltecendo esses organismos. É o caso do Banco 

Mundial, além de pesquisas financiadas por ele mesmo, propagando a ideia de que o setor 

informal é o “deus ex machina do terceiro mundo Urbano”. É importante lembrar ainda que a 

definição própria do que é considerado emprego informal “é ausência do poder de barganha, 

de regulamentos, direitos e contratos formais.”
142

 

 A ausência de poder de barganha pode ser comum aos milhares de trabalhadores em 

todo o mundo. Ter o poder de barganha, em relação ao empregador e ao Estado – em relação à 

regulamentação de uma determinada profissão, melhoria das condições de trabalho (a redução 

da jornada de trabalho), ou mesmo aos funcionários públicos – reduz-se a um amontoado de 

profissões, ou melhor, a seus representantes. E o que agrava ainda mais a situação dos 

trabalhadores informais é o fato de eles não terem um pertencimento a uma classe 

                                            

141 DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006. Ver também Mike Davis. Holocaustos Coloniais: 

Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Record, 2002.  

142 Milton Santos. Por uma outra Globalização. p. 39 
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trabalhadora, ao menos, não claramente, facilmente percebida. A classe pode aparecer diante 

de determinadas situações, sob uma dada condição que reflita igualmente na coletividade. 

 É o fato que a maioria desses trabalhadores são favelados pobres, o que os coloca em 

uma estrutura, classe econômica semelhante. No entanto, os interesses de cada trabalhador, 

em particular, ainda que ele desenvolva a mesma atividade, são outros, ou os mesmos. Isso 

acaba formando territorialismos em um mesmo espaço, ocasionando uma certa disputa e, 

consequentemente, a institucionalização de normas em uma dado espaço. A disputa não está 

entre trabalhadores que desenvolvem uma mesma atividade, mas entre todos os prestadores de 

serviços e vendedores, principalmente entre aqueles que podem oferecer uma quantidade 

maior de serviço ou de produto. Esse espaço de disputa, competição, é institucionalizado pela 

relações e técnicas de sociabilidade nos setores informais da economia. Tal economia, por seu 

turno, “tornou-se tão intensa que recorda a famosa analogia de Darwin sobre a luta ecológica 

na natureza tropical” - afirma Davis – e “o espaço para novos integrantes somente se abre 

com a diminuição da capacidade de rendimento per capita e/ou com a intensificação do 

trabalho apesar da queda do lucro marginal”
143

. Essa evolução das estruturas de emprego 

informal é o que o autor denomina de involução urbana.
144

 

 Está-se falando, sobremaneira, de uma “Rede invisível de exploração” - como chama 

Davis – que possui participação diversa, dependendo do território onde se encontra. Essa 

Rede de exploração é denominada por Davis de “museu vivo da exploração humana”, por 

combinar formas (técnicas) de exploração primitiva”
145

 em um mundo globalizado. 

 Dessa forma, a partir do trabalho de Davis, podemos, de maneira ilustrativa, delinear, 

descrever, o mapa da divisão territorial mundial do trabalho: trabalho infantil escravo em 

Varanasi, Uttar Paradesck (Índia), no total de 200 mil crianças com menos de quatorze anos, 

                                            

143 Mike Davis continua sua crítica, ilustrando o modelo de desenvolvimento simples (bootstrap – que se 

promove a si mesmo sem auxílio externo) ideologizado por Hernando de Soto, afirmando que o modelo é 

popular porque sua receita é muito simples: “tirem do caminho o Estado (e os sindicatos do setor informal), 

acrescentem microcrédito para microempresários e título de posse de terra para invasores, depois  deixem o 

mercado seguir seu curso para produzir a transubstanciação da pobreza em capital (o otimismo inspirado em 

De Soto, em sua versão mais absurda, levou alguns burocratas de instituições de fomento a redefinir as 

favelas como („sistemas de gerenciamento estratégico de baixa renda'). Mike Davis. Planeta Favela. São 

Paulo: Boitempo, 2006. p. 179-80. Ver também DAVIS, Mike. Holocaustos Coloniais: Clima, Fome e 

Imperialismo na Formação do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

144 Não se pode afirmar, diante das condições, que a estruturação de trabalho informal será considerado uma 

involução urbana. Pode-se dizer que é um processo em cadeia, Rede, que desqualifica o trabalho agrícola e 

os municípios mais afastados da capital. Desqualifica também as pessoas, dentro de uma hierarquização de 

“humanidades”. Mas isso se dá por meio de interesses econômicos claros, sob um acordo tácito diante da 

divisão territorial e social do trabalho. 

145 Davis. p. 182. É importante ressaltar, embora já abordado anteriormente, que não é o fato de mudar, inovar 

as técnicas de produção que as relações sociais (técnicas de enquadramento, sobretudo, de controle) sobre um 

mesmo espaço mudarão. Contudo, não significa dizer que são primitivas, pelo contrário, a modernidade 

implica na reestruturação dos laços coloniais. 
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tecem tapetes e bordam sáris – as crianças ou famílias inteiras são vendidas por empréstimos 

mínimos ou pagamento em dinheiro para empreiteiros têxteis. Enquanto as crianças fazem o 

trabalho escravo, seus pais trabalham como riquixá (puxadores de charretes), caracterizados 

como pouco mais que humanos, um dos maiores emblemas da degradação da mão-de-obra na 

Ásia, ganham cerca de um dólar por dia, pedalando uma média de 60 quilômetros. 

 Ainda na Índia, na periferia de Chennai (Madras), devido à ausência completa de 

demanda para o trabalho formal e informal, houve a imobilização dos moradores, por estes 

não poderem vender sua força de trabalho. Com efeito, passaram a vender seus órgãos para 

transplante, sendo esse local conhecido como “fazendas de rins”. Essas fazendas 

beneficiavam, sobretudo, os estrangeiros, principalmente da Malásia
146

. 

 As favelas do Cairo, Egito, também se tornaram grandes fornecedoras de órgãos, 

principalmente para Árabes ricos do Golfo Pérsico. Apesar de outros países do Oriente Médio 

possuir em centros de transplante, são poucos que apresentam um grande contingente de 

pobres que estejam dispostos a vender órgãos
147

. 

 Além disso, adiciona-se a exploração de crianças e de mulheres, principalmente no 

setor doméstico, sem contar com os tráficos de seres humanos, em sua maioria mulheres 

pobres em todo terceiro mundo. Além desses, há crianças pobres brasileiras que trabalham no 

setor informal como vendedoras ambulantes dos mais diversos produtos, “flanelinhas”, 

limpando para-brisa de carros, fazendo malabares; ou estão no setor informal ilegal de tráfico 

de drogas. 

 Podemos citar ainda os trabalhadores rurais da zona canavieira pernambucana, que 

trabalham em um sistema duro de trabalho, praticamente escravo, ganhando em média três  

reais(R$3,00) por cada tonelada de cana cortada e colhida. Há ainda a mão-de-obra nordestina 

em São Paulo na construção civil, serviços gerais, setor informal; e mesmo no setor 

sucralcoleiro paulistano; mão-de-obra escrava nordestina no Sul do Pará, na zona de expansão 

de soja. Esses produtos, quando exportados, competem internacionalmente com plantations 

de todo o mundo, o diferencial do preço é o reflexo principalmente das condições de trabalho 

estabelecidas nesses lugares. 

 Devido à cognosociabilidade do planeta, os atores mundiais podem planejar suas 

atividades de acordo com a disponibilidade de recursos nos territórios. Esse mesmo modelo é 

seguido pelos atores nacionais, principais empresas, utilizando recursos, sobretudo científicos 

para planejar em suas atividades no ano. Como exemplo, têm-se as das plantações de cana e 

                                            

146 Davis. Planeta Favela. 

147 Ibid. 
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de laranja em Bauru – São Paulo, que se utilizam do radar meteorológico da universidade para 

melhor planejarem suas atividades, de acordo com seus objetivos.
148

 

 A utilização dos recursos estratégicos se dá de muitas formas, inclusive pelo 

financiamento de ditaduras, como o caso da ditadura de Mobuto, na República Democrática 

do Congo (antigo Zaire), sustentada por Washington, pelo FMI e Banco Mundial. Mobuto 

utilizou os recursos minerais do país como garantia de grandes quantias em dinheiro, 

concebidas por esses organismos internacionais, mesmo sabendo que esses empréstimos iriam 

diretamente para contas particulares do ditador em paraísos fiscais. O FMI e uma equipe 

financeira do Ministério da Fazenda deixaram rolar os juros, obrigando aos congoleses 

comuns pagarem as dívidas com juros. Isso fez com que o serviço público fosse totalmente 

dizimado, sendo 250 mil pessoas demitidas sem qualquer indenização.
149

 

 Há, nessa perspectiva, um grande paradoxo em relação à penalidade no sistema 

neoliberal. De acordo com Wacquant, esse sistema “pretende remediar com uma 'mais Estado' 

policial e penitenciário o 'menos Estado' econômico e social que é a própria causa da escalada 

generalizada da insegurança objetiva e subjetiva [...]”
150

. Esse “mais Estado” policial, 

inventado e propagado pelos Estados Unidos é chamado pelo autor de “Globalização da 

Tolerância Zero”. 

 Essa Rede de repressão, meramente relegada a sua dimensão criminal, tem, nas 

Américas e em grande parte do mundo, relações materiais seculares, do controle dos 

miseráveis pela força, característica dos muitos anos de escravidão e de lutas pela terra, 

reforçada pelas ditaduras. Essa violência “apoia-se numa concepção hierárquica e paternalista 

da cidadania” - afirma o autor – “fundada na oposição cultural entre feras e doutores, os 

'selvagens' e os 'cultos', que tende a assimilar marginais, trabalhadores e criminosos, de modo 

que a manutenção da ordem de classe e a de ordem pública se confundem.”
151

 

 A Rede opressiva tende a funcionar, ao menos de maneira parcial, sobre as classes 

econômicas populares, sobretudo, os favelados pobres. Pois há uma tendência em relacionar 

atividades econômicas informais como sendo atividade marginal, promovendo um certo 

controle sobre tais atividades e sobre a mobilidade dessas classes no espaço urbano. Sabe-se, 

entretanto, que existe também controle opressivo no espaço rural, porém essa opressão ocorre 

de maneira mais direta, sem a presença de instituições do governo; o conflito é direto com os 

                                            

148 Milton Santos. A natureza do Espaço. 

149 Mike Davis. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo, 2006 

150 WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 7 

151 Ibid, p. 9 
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proprietários de terra. 

 Isso não se concretiza por completo, pois não consegue demonstrar, de maneira 

precisa, que a opressão, o controle sobre a mobilidade das classes populares, não diminui, em 

nenhum sentido, a criminalidade. Isso faz com que a população, de maneira geral, seja levada 

a crer que os direitos humanos são um instrumento de defesa do “bandido”, o que a 

impossibilita visualizar sua função em relação à defesa dessas classes, à autoridade abusiva da 

polícia, nas operações de rotina. 

 Essas duas Redes, tanto como Fábula quanto como Perversidade, conectam-se e se 

reestruturam, nos territórios, de acordo com seus interesses, pois, de um modo ou de outro, 

acabam produzindo capital, seja como dinheiro puro, investimentos em terras e tecnologias, 

seja na produção de uma “excedente humano” que pode atuar de acordo com os detentores do 

capital. 

 No entanto, apesar de os territórios estarem inclusos no sistema como um todo, não 

significa dizer que há uma participação direta na movimentação do capital. Por certo, essa 

movimentação, representada pela concentração das atividades econômicas em nível 

internacional, reduz-se a três locais específicos: Nova Iorque, Londres e Tóquio. Essas três 

capitais mundiais concentram mais da metade das transações e ações; enquanto os quarenta e 

sete países menos avançados movimentam um montante de 0,3% de todo o  comércio 

mundial
152

. 

 Já em 1997, as 477 pessoas mais ricas do mundo possuíam uma riqueza equivalente à 

renda anual de 50% da população mundial, concentravam 86% dos gastos, enquanto os 20% 

mais pobres eram responsáveis por 1,3%. Sem levar em consideração que, ainda nesse ano, 

um bilhão de pessoas se encontravam em um tal estado de privação, que inibia, inclusive, a 

possibilidade de satisfazer as suas necessidades mais básicas
153

. 

 Em meio século, houve três definições precisas do que seria a pobreza: pobreza 

incluída; marginalidade; e a pobreza estrutural. A primeira era vista como sendo um acidente 

natural ou social, sem perceber suas questões materiais no processo histórico. Por isso, as 

soluções estavam relacionadas às questões privadas, assistencialistas. A segunda, por sua vez, 

foi identificada como uma doença da civilização, no momento exato da difusão do consumo e 

da obrigatoriedade da reserva de dinheiro. Esse conceito coincide com a difusão e o 

consequente sucesso da ideia de subdesenvolvimento e das teorias que se empenharam em 

                                            

152    Milton Santos. Por uma outra Globalização. 

153 MANCE, Euclides André. Redes de Colaboração Solidária: aspectos econômicos-filosóficos – 

complexidade e libertação. Petropólis, RS: Editora Vozes, 2002. 
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combatê-lo. Os pobres, desse modo, passaram a ser chamados de marginais. E, por fim, o 

terceiro conceito, a pobreza estrutural é assim denominada por deixar de existir um local e 

passa a ser global. É tida como um resultado do processo; é, sobretudo, o resultado de um 

processo, portanto, natural
154

. 

 

2 – Redes Sociais 

 

 A importância que se dá ao consumo, como perspectiva de produzir as necessidades, 

acaba por produzir uma quantidade muito maior, como se pode perceber, de escassez. No 

entanto, produzir escassez não significa dizer, de modo algum, que as classes populares não 

podem ter condições de adquirir tecnologias, ou mesmo produzir novas técnicas. Mas, 

sobretudo, isso faz determinados grupos sociais
155

 utilizarem essas tecnologias de uma forma 

diferente de seu sentido hegemônico. Com isso, não se está afirmando, em sentindo algum, 

que esses grupos não convivem com determinadas dificuldades relativas tanto à ausência de 

apoio, principalmente no que diz respeito aos administradores públicos e suas hierarquizações 

das prioridades, como o aumento da violência por parte do tráfico de drogas, no caso do 

Brasil. 

 A violência institucionalizada nas comunidades periféricas está diretamente associada 

à condição hegemônica imposta, ainda que não esteja em nível do consciente, a partir de um 

jogo de representações. “As representações são utilizadas para prever o comportamento dos 

indivíduos e justificar a adoção de atitudes específicas”, afirma Alexandre Simão. E “como o 

que se prevê é quase sempre ameaçador, a defesa antecipada é agressão ou fuga. Desse modo, 

o preconceito acaba por armar o medo que dispara a violência, alimentando um ciclo perverso 

de exclusão”
156

. 

 A redemocratização do Brasil e o consequente processo de “modernização” cultural 

acabam por instituir espaços que deixam manifestar a violência como forma de expressão, 

enredados por dois significados centrais, quais sejam: a invisibilidade das comunidades 

periféricas, a ideia de não pertencimento à cidade, um aldeamento em pleno centro urbano; e a 

                                            

154 Milton Santos. Por uma outra Globalização. 

155 Utiliza-se a denominação grupos sociais, ao invés de classes, pois se entende que um grupo social pode 

ser formado, forjado, por pessoas de várias comunidades e de classes. 

156 FREITAS, Alexandre Simão de. Fundamentos para uma Sociologia Crítica da Formação Humana: Um 

estudo sobre o papel das redes associacionistas. Recife: tese (doutorado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CFCH. Sociologia, 2005. p. 268. 
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expressão violenta por parte dessas comunidades
157

.  

 A retroalimentação dessas Redes, tanto do capital hegemônico quanto do tráfico, acaba 

por dificultar o trabalho das Redes sociais
158

 que têm como princípio o associacionismo e a 

solidadriedade. Mas não o anula, pois procura, sobretudo, mexer com os processos 

identitários, formando grupos concisos. Estes, por seu turno, são muitas vezes conflitante, 

haja vista, o estágio de descrédito da população, principalmente dos mais jovens, em relação 

aos processos políticos tomados nessas comunidades por seus líderes. 

 Isso fez com que se procurasse redesenhar o associacionismo comunitário, repensando 

o papel dos integrantes e dos líderes, além do deslocamento da “identidade de classe”, no 

intuito de se abranger uma identidade coletiva, um tanto quanto mais complexa “em que se 

articulam questões como idade, herança cultural, religião, etc.”
159

. Há também e, 

principalmente, um deslocamento, ou melhor, uma (re)localização das instituições. Pois, se 

começa a criar instituições nas próprias comunidades, na medida em que se inicia o processo 

de independência de instituições que são externas à comunidade
160

. 

 A análise feita das Redes sociais faz crer que, em algum lugar, suas bases são 

comunitárias. Ou seja, a formação de uma Rede municipal, estadual, nacional ou internacional 

é possível, apenas, quando existe uma base comunitária presente. O Movimento Nacional de 

Direitos Humanos que, de um modo ou de outro, está conectado em Rede, existe apenas se 

houver bases comunitárias que possam garantir a assistência direta a grupos sociais 

oprimidos, embora alguns participantes possam não estar diretamente engajados nessas 

instituições comunitárias. 

 As Redes, de algum modo, procuram instituir valores éticos, ecológicos e solidários 

para contrapor a Rede capitalista. Tem, por sua vez, a necessidade de ensaiar, ou mesmo, 

colocar em prática, ainda que em nível local, o que chamam de práticas de uma sociedade 

                                            

157 O professor Alexandre Freitas aponta essas causas, a partir de seu estudo em uma comunidade específica, 

contudo, não menos complexa que é a comunidade do Coque, localizado no centro da cidade do Recife. No 

entanto, está-se utilizando de uma maneira geral, por se assemelhar, embora de modos e níveis diferentes, às 

outras comunidades da Região Metropolitana do Recife e outros centros urbanos do Brasil. Ver Freitas. 

158  Adota-se aqui o termo Redes sociais em contraposiação a Rede globalizada do capital, bem como, a Rede 

do tráfico de drogas. As Redes sociais são institucionalizadas por cidadãos comuns, organizações, grupos e 

movimentos sociais, podendo haver parcerias diversas entre esses ou não. 

159 Freitas. p.318. 

160 O fato analisado pelo professor Alexandre é identificado também em outras comunidades. Isso não anula o 

processo de formação da Rede Associacionista da comunidade do Coque. Pelo contrário, pois, muito embora 

haja suas semelhanças, no que diz respeito a respostas, há formação de instituições na comunidade. 

Diferenciam-se, sobremaneira, em relação ao que se refere às formas de opressão, tanto por parte do Estado 

quanto por parte do tráfico; e as formas de resistência encontradas pela população local, que podem ir da 

negação à realidade vivenciada – a ausência de participação comunitária – ao ponto mais extremo, o 

deslocamento, a saída da comunidade, por exemplo, quando possível, obviamente. 
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pós-capitalista. Baseia-se, antes de qualquer coisa, na prática comunitária para sistematização 

teórica, o que facilita, em certo sentido, a análise conjuntural de suas práticas, sentimentos e 

símbolos compartilhados. É a partir do desenho e do empenho da prática de tais ações que a 

população oprimida liberta-se.
161

 

 Esse forjar de uma cultura popular torna-a capaz de rivalizar com a cultura 

hegemônica, de massa. “Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discursos dos 

'de baixo', pondo em relevo o cotidiano dos pobres […] por meio da exaltação da vida de 

todos os dias”, afirma Milton Santos. No entanto, “se aqui os instrumentos da cultura de 

massa são reutilizados, o conteúdo não é, todavia, 'global'” - insiste o autor – “nem a incitação 

primeira é o chamado mercado global, já que sua base se encontra no território e na cultura 

local e herdada”
162

.  

 É certo que as contradições são muito presentes nas Redes, como em qualquer outra 

instituição. Porém, a possibilidade flexível de rever seus processos é o que diferencia das 

demais instituições, muito embora isso não ocorra em todas as Redes. Algumas, inclusive, 

chegam a estruturar-se como uma verdadeira empresa e, antes de qualquer objetivo inicial – 

ideia e sentimentos que fizeram surgir a organização – a meta principal é a captação de 

recursos e de projetos. Essas questões, porém levariam a outras discussões que conduziriam 

para um outro trabalho dissertativo. 

 O que nos interessa é esclarecer que as técnicas globais utilizadas pelas Redes 

territorializam não só as atividades, como também o sentimento e a ideia de pertencimento ao 

lugar. Isso mostra, em certo sentido que, o processo de globalização, não é, de modo algum, 

obrigatório e irreversível, como afirma Milton Santos. Até mesmo porque as respostas podem 

ser encontradas localmente, a partir dos processos históricos locais, muito embora sejam 

muitas as semelhanças estruturais: ausência de saneamento básico, áreas de lazer, moradia, 

aterro e o consequente desmatamento ecológico. São muitas as diferenças: os instrumentos de 

opressão (força policial, mídia, leis etc); instrumentos de resistência; participação; 

envolvimento etc, pois, apesar de encontrar essas questões nas comunidades, de maneira 

associada, isso não se deu de maneira homogênea. Esses aspectos relacionados à resistência e 

opressão será melhor abordado no próximo capítulo, no intuito de melhor compreender o 

surgimento do hip hop e, consequentemente, da Rede de Resistência Solidária. 

 

 

                                            

161 Mance. Redes de Colaboração Solidária. 

162 Milton Santos. Por uma outra Globalização. p.144. 
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III - GRITO DE LIBERDADE: A RESISTÊNCIA ESCRAVA NOS RASTROS DA 

HISTÓRIA – UMA TENTATIVA DE COMPREENDER O HIP HOP 

 

 
Em termos gerais, podemos afirmar que o livre 

pensamento é a melhor de todas as salvaguardas 

contra a liberdade. Aplicada conforme o estilo 

moderno, a emancipação da mente do escravo é a 

melhor forma de evitar a emancipação do escravo. 

Basta lhe ensinar a se preocupar em saber se quer 

realmente ser livre, e ele não será capaz de se 

libertar
163

. 

 

  

 Antes de abordarmos as questões que envolvem o elemento central deste trabalho (a 

Rede de Resistência Solidária), faz-se necessário que se depreenda sobre os fatores históricos 

que demarcam as manifestações culturais dos escravos, principalmente no que se refere aos 

séculos XVIII e XIX. Pois o contexto político nesse período, tanto em relação às resistências 

quanto às contradições e interesses difusos das classes superiores, parece ter influenciado 

sensivelmente numa mudança do sistema escravista, não uma mudança estrutural que tenha 

chegado a impor seu fim.  

 No entanto, essas contradições foram percebidos pelos escravos como vantagens, o 

que possibilitou todas as formas de resistência, articulando, desde pequenos, levantes, 

organização do roçado, formação de quilombos, organização de roubos, fugas e manifestações 

culturais. Isso ocorria tanto no meio urbano quanto no rural, inclusive o quilombo, pois havia 

quilombos que estavam localizados bem próximos à cidade. Desse modo, emerge como um 

dos pilares a questão étnica com ênfase no cotidiano dos escravos; especialmente com relação 

ao trabalho como forma de vida. 

 Os movimentos sociais demandam ambientes historicamente determinados, por isso se 

recuperou a gênese deles a partir desses marcos históricos. Decorre dessa consideração a 

preocupação que vincula a nossa temática neste trabalho. No entanto, é importante frisar que 

não se trata de afirmar que as rebeliões escravas culminaram necessariamente nos 

movimentos negros, principalmente contemporâneos. Não obstante, não se pode deixar de 

considerar que as rebeliões e inconformismos humanamente óbvios frente à conjuntura injusta 

e desumana impostas fossem pólvoras num processo de legalidade, humanidade e justiça, em 

defesa de direitos inalienáveis. 

                                            

163 Gilbert Keith Chesterton, apud. ZIZEK, Slavoj. Bem-Vindo ao Deserto do Real: Cinco ensaios sobre o 11 de 

setembro e datas relacionadas. São Paulo: Boitempo, 2003. 



81 

 

 As condições legais e práticas vivenciadas pelos escravos fizeram com que esses se 

organizassem utilizando recursos e estratégias criativas possíveis do ponto de vista material e 

imaterial. Um exercício, mesmo que pequeno, como este, permite revelar as pistas e gêneses 

da criatividade como resistência e o caráter conservador como traço imanente da ambiguidade 

cultural colonizadora que permeia a cultura ancestral e que se reflete nas práticas de poder 

cotidianas. Nesse sentido, é possível, sem sombra de dúvidas, afirmar que há continuidades 

nas formas de opressão e coerção rompidas ou quebradas, na medida do possível, pelas forças 

inerciais de resistência da não tão maioria, no sentido da minoria socioeconômica convergente 

e predominantemente negra etnicamente. 

 

1 – Cenário Político 

 

 É importante ainda compreender o cenário político que se estabeleceu nas sociedades 

americanas, principalmente na “América Latina”, para se poder visualizar com certa clareza a 

formação dessas sociedades, dominadas e dominantes. 

 Particularmente, aproximando a questão étnica e social da realidade histórica 

brasileira, à luz das reflexões academicamente reconhecidas com seus postulados e hipóteses 

comprovadas, pode-se afirmar que o açúcar é o elo que aproxima e seleciona os componentes 

dessas sociedades. E ainda é essencial à atividade econômica de algumas regiões do país, 

como é o caso particular do nordeste, pois o que era ilustração passa a ser parte significante 

do processo. Destaca-se no cenário nacional com a vinculação do trabalho desde o período 

colonial e se estende até a contemporaneidade. Os usineiros, proprietários de terra; e os 

canavieiros, trabalhadores rurais, assumem a expressão herdada, desde a colônia de 

exploração, desse produto que hoje se intersecciona como agroindustrial. Há dívida social, 

quando se analisam as condições de sobrevivência dos canavieiros. Esses homens livres não 

conhecem a liberdade e, quando algum revela esse desafio, o gosto do açúcar assume um 

gosto de fel no lugar de mel. Os conflitos são recorrentes e a busca de reconhecimento dos 

direitos exige criatividade nas negociações. Os trabalhadores  rurais, de certa forma, são 

herdeiros da criatividade dos escravos africanos ou crioulos que aqui se instalaram e 

romperam domínios em quilombos, aventurando-se em a revoluções impensáveis, desde o 

século XVII, e com ênfase nos séculos XVIII e XIX. O século XX pautar-se pelo conflito e o 

reconhecimento deles no mundo, regulamentados pelas leis do trabalho. Surgem os 
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movimentos, revelam-se o obscurantismo e a perversidade das relações
164

. 

  Isso faz com que os canavieiros tenham certa força política e busquem negociar os 

padrões mínimos de assalariamento
165

. O açúcar, utilizado inicialmente para consumo 

alimentar, vai tendo o seu uso ampliado em razão da tecnologia, seja por substituição dele, 

seja por descoberta de outros usos para ele. 

 Esse fato, entretanto, não explica o porquê da escolha do açúcar. É nesse caminho que 

o professor Mintz, ao debruçar-se para estudar e analisar a história do capitalismo, escolhendo 

como foco de sua análise, a comida, principalmente o açúcar, afirma que os europeus 

conheceram o açúcar no século oitavo, a partir da expansão árabe, mas tiveram contato com 

sua produção durante a primeira cruzada (1096-1099). De acordo com os observadores da 

época, notou-se que o doce extraído da cana era utilizado como alimento, durante o trabalho, 

quando se era acometido por uma fome terrível
166

. 

 Decerto, no início da supervisão da produção do açúcar, a partir das cruzadas, o 

produto era tido como um artigo de luxo. Creta, Chipre e Egito foram as principais colônias 

de produção de açúcar para exportação, foi aí também a primeira vez que se forjou o trabalho 

escravo. Apesar de o trabalho escravo ser uma invenção greco-romana, ao menos no que diz 

respeito ao ocidente, em um sentido amplo, envolvendo grandes propriedades, 

“plantation”
167

, e uma locomoção demográfica de pessoas para o trabalho compulsório para 

outrem, deu-se apenas na América. Um outro fator que distingue as duas escravidões é o fato 

de que a escravidão em solo americano se deu não entre uma mesma raça, mas entre raças 

distintas como o índio e o africano. 

 Devido ao aumento da demanda pelo artigo de luxo, houve um consequente aumento 

na produção. No entanto, como já mencionado no primeiro capítulo, levando em consideração 

o que Wallerstein nos disse a respeito dos preços, que estão muito mais relacionados com as 

negociações ocorridas entre compradores e vendedores que, de fato, com a relação direta entra 

                                            

164 Ver DABAT, Christine Rufino. Moradores de Engenho: Relações de trabalho e condições de vida dos 

trabalhadores rurais na zona canavieira de Pernambuco, segundo a literatura, a academia e os próprios atores 

sociais. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. 

165 Ibid. 

166 MINTZ, Sidney W. Dulzura y Poder: O Lugar do Azúcar em la Historia Moderna. México, DF: Siglo 

Veintiuno, 1996. 

167  Para Mintz e Wolf, “plantation” significa: “uma propriedade agrícola, operada por propietários dominantes 

(geralmente organizados numa empresa) e uma força de trabalho dependente, organizada para suprir desde 

um mercado em larga escala, com o uso de capital abundante, onde os fatores de produção são abundantes 

para promover a acumulação do capital, sem relação com as necessidades de status dos proprietários”. (p. 

147). Sobre Plantações, ver MINTZ, Sidney W; e WOLF, Eric. Plantações na Meso-América e nas Antilhas. 

In O Poder Amargo do Açúcar: produtores escravizados, consumidores proletarizados. Editora Universitária 

(UFPE), 2003.  
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oferta e procura, o poder de barganha dos vendedores ocasionou uma queda nos preços e, 

apesar dos entraves com as classes dominantes europeias, o produto passou a ser consumido 

por classes trabalhadoras. Uma outra questão importante que Mintz toca é em relação aos 

“alimentos droga”. Dentre essas substâncias tão consumidas pelas populações europeias, 

desde o século XVII, (o chá, o café, o chocolate, o rum) apenas o açúcar escapou da proibição 

religiosa. 

 Ademais, é relevante se levar em conta que tais fatores (a propriedade, a produção, a 

mão-de-obra e o consumo) são sinônimos do poder que se instaura, não apenas nas 

plantações, mas nos mercados internacionais que determinam o que deve ser consumido. Isso 

porque as classes dominantes utilizaram seu poder político no parlamento para apoiarem a 

compra de produtos importados, visando os benefícios em drogar os trabalhadores. Essa 

droga, por sua vez, era utilizada com o intuito de impulsionar os trabalhadores a trabalharem 

mais, sem que necessariamente, tais classes precisassem aumentar a quantidade de 

trabalhadores nos estabelecimentos industriais
168

. 

 Nesse caminho, é válido elucidar o que se entende por estabelecimento industrial. São 

tanto aqueles dos centros urbanos europeus quanto da zona rural nordestina, caribenha, 

antilhana, uma vez que a plantação combina tanto a agricultura quanto a indústria. A produção 

da cana-de-açúcar, por seu turno, diferenciava-se das unidades agrícolas, devido a sua força 

industrial e à necessidade de uma grande quantidade de mão-de-obra para as atividades a 

serem desempenhadas na plantação. 

 Decerto havia, grosso modo, uma grande distinção entre o trabalho no campo e na 

fábrica. Existia uma divisão por turmas. No entanto, é possível afirmar que o trabalho nos 

canaviais era desenvolvido por escravos, africanos ou crioulos, enquanto que, nas fábricas, 

escravos, ex-escravos e trabalhadores livres trabalhavam juntos
169

. Nesse caso, não era apenas 

a capacidade técnica que definia a divisão do trabalho, de acordo com Schwartz
170

, mas 

                                            

168 O desejo que a classe proletária tinha em consumir o açúcar era para se igualar, ao menos em um momento 

pontual, com o rei. Pois tomaria chá “como um rei”, comeria açúcar “como um rei” e fumaria tabaco “como 

um rei”. Mintz afirma que “a primeira xícara de chá quente adoçada tomada por um trabalhador inglês foi um 

acontecimento histórico significativo, porque perfigurava a transformação de toda uma sociedade”. (p.41). 

Ver MINTZ, Sidney. Produção Tropical e Consumo de Massa: Um Comentário Histórico. In O Poder 

Amargo do Açúcar. 

169  O trabalho livre por contrato nos canaviais da região do Caribe, na percepção de Mintz, não é o que se pode 

chamar, necessariamente, de “livre”, embora fossem livres pelas normas convencionais da época e possuírem 

papéis bem diferentes dos escravos nas plantações. Para Mintz a diferenciação clara entre essas duas 

categorias abstratas pode-se dar apenas sob dois aspectos: por contraste e quando as ligações entre essas duas 

categorias (livre e escravo) forem completamente expostas. Ver Mintz. O Poder Amargo do Açúcar. 

170 Schwartz, assim como Mintz acredita que a escravidão não era, em nenhum sentido pré-capitalista, mas  o 

capitalismo em evolução. Afirma o autor: “como nas fábricas modernas, os trabalhadores eram afastados do 

produto final de seu trabalho... essa industrialização prematura foi realizada com escravos e seu uso como 
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também a hierarquia de cor, por certo; de acordo com a percepção dos senhores, esse preceito 

estabelecia uma diferença qualitativa. Qualidade essa definida geneticamente. 

 Essas relações de poder não se davam apenas nas plantações e nas metrópoles 

europeias, mas também nas cidades coloniais. As formas de repressão eram muito 

semelhantes. Na zona rural, no contexto das plantações, a grande área pertencente a estas já 

era um fator repressivo, visto que impedia a mobilidade dos negros escravizados, adicionado à 

constante vigília e à rotina dos castigos. 

 No espaço urbano, por sua vez, apesar da grande mobilidade que possuíam alguns 

escravos (os escravos de ganho), certas instituições, a exemplo da justiça de paz, criada no 

ano de 1828; e a polícia, em 1830, utilizaram do seu poder para coagir toda e qualquer ação 

dos negros escravizados ou livres, africanos ou crioulos, principalmente à noite, após o toque 

de recolhida da polícia, por volta das 20 h, horário que qualquer negro era tido como fugitivo, 

salvo tivesse um bilhete que constasse a autorização do seu senhor. Obviamente que tal 

controle era mais eficiente nos centros urbanos, onde essas instituições se faziam mais 

presentes
171

. 

 Nessa perspectiva, observa-se que, quanto mais possibilidade de locomoção, maior a 

capacidade de fuga. Isso porque o distanciamento possibilitava uma menor vigília por parte da 

população; além, é claro, de aguçar a capacidade criativa do escravo, como faziam os 

escravos canoeiros que, para cada parte do rio percorrida, dava-se um nome diferente, 

dificultando, nesse sentido, sua localização e identificação quando fugia
172

. 

 É reconhecível ainda a semelhança comportamental dos senhores de engenho: as 

inquietações para conter os cativos urbanos, haja vista terem medo que as fugas, a formação 

de quilombos e a participação destes, direta ou indiretamente, em revoltas, causassem uma 

euforia em relação à população rural e aos escravos de plantações. Em todo o caso, era difícil, 

                                                                                                                                        

técnicos e artesãos num processo fácil de sabotar e que separava os trabalhadores do produto final de seu 

trabalho impunha uma contradição aparente entre escravidão e a produção industrial”. (p.98) SCHWARTZ, 

Stuart. Escravos, Roceiros e Rebeldes. Bauru-SP: EDUSC, 2001. Por sua vez, Cardoso acredita que o fato de 

identificar, enquanto capitalismo a formação econômica das sociedades americanas, torna-as em uma 

situação perene desde o século XVI. Considera, sobretudo, que havia nestas sociedades uma autonomia 

econômica e social. No entanto, o fato de identificar as sociedades americanas enquanto capitalista, a partir 

da expansão européia, não significa dizer que essas sociedades eram capitalistas antes da expansão. E por 

mais que houvesse uma autonomia socioeconômica, essa estava diretamente ligada ao comércio 

transatlântico, dependendo do consumo dos produtos de exportação americanos na Europa e a consequente 

oscilação de mercado. Desse modo, pode-se considerar o mercado, em certo sentido, globalizado. Ver 

CARDOSO, Ciro Flamarion. Escravo ou Camponês? O Protocampesinato Negro nas Américas: Democracia 

Racial? 1888-1988. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 18. 

171  CARVALHO, Marcos J.M. de. Liberdade: Rotinas e Rupturas do Escravismo. Recife, 1822-1850. Recife: 

Editora Universitária (UFPE), 1998. 

172  Ibid. 



85 

 

sob determinado aspecto, distanciar a zona rural da urbana, principalmente quando aquela 

estava localizada geograficamente próxima desta. Os Malunguinhos, por exemplo, formaram 

seu quilombo na floresta do Catucá, localizada nas intermediações de Recife e Olinda, 

expandindo-se um pouco até a zona da mata seca
173

. Tal expansão dificultava, em largo 

sentido, a ação policial, tanto “pública” quanto “privada”
174

. Isso fazia com que os senhores 

pressionassem o governo para tomar iniciativas cabíveis. 

 São as semelhanças e diferenças que se procurará elucidar nos pontos seguintes. Com 

isso, pretende-se compreender tanto as formas de opressão, empreendidas pelos senhores e os 

administradores da cidade, quanto as formas de resistência possíveis encontradas pelos negros 

escravizados, por meio de brechas no sistema escravagista, com o intuito de barganhar 

condições menos opressoras. 

 

2 - A Resistência no Campo 

 

 É fato que a maior parte das formas de resistência do negro escravizado se dava no 

cotidiano: a sabotagem de máquinas, o fingimento de doenças, a fuga pontual – na tentativa 

de negociar com seus senhores, para cobrar acordos que não foram firmados, ou mesmo, para 

visitar parentes. Isso significa que as revoltas e a formação de quilombos eram situações 

extremas, assim como o suicídio era o maior ato individual da negação da situação de 

escravizado. Um fato interessante é que essas formas de resistência tinham uma intenção, qual 

seja: mostrar toda a humanidade dos negros aos seus senhores. 

 Mintz defende que os senhores reconheciam, de algum modo, a humanidade dos 

negros escravizados, uma vez que eram obrigados a lidarem com eles diariamente. Com 

alguns ainda passavam juntos o dia todo, pois dialogavam sobre as atividades na plantação, 

distribuíam tarefas, pediam-lhes o relatório das atividades realizadas no dia etc. Nesse 

caminho, o repúdio ao reconhecimento, por certo, era demasiadamente contraditório. Tal 

contradição se dá por os filhos dos senhores passarem a maior parte do tempo com suas amas 

de leite e com os negros escravizados, os quais, por seu turno, realizavam trabalhos 

domésticos. Além disso, obviamente, os senhores se alimentavam de acordo com a decisão da 

cozinheira, igualmente escrava. Esta, por sua vez, escolhia a alimentação segundo o seu 

calendário religioso e as exigências das deidades. Não é por acaso que os pratos típicos da 

                                            

173 Ibid. 

174  Evidentemente os setores “público” e “privado” se confundiam, visto que estavam a serviço de uma elite 

econômica favorecida, direta ou indiretamente, pela produção e a exportação da cana. 
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região caribenha e nordestina são de origem afro-americana
175

. 

 Nem todos, porém, tinham o “privilégio” de obter a confiança do seu senhor para 

trabalhar em serviços domésticos, cozinhar ou mesmo ocupar outros cargos de confiança. É 

nesse caminho que Schwartz argumenta que, no século XVIII, apenas a metade dos escravos 

mulatos trabalhavam na roça, ocupando vinte por cento dos cargos de supervisão, além 

daqueles reservados para pessoas habilidosas e artesãos. Esses, por sua vez, constituíam 

apenas seis por cento da população escrava. Tais cargos eram tão cobiçados pelos preferidos 

do senhor que levavam os senhores a um jogo de manipulações e interesses, de estes obterem 

a colaboração dos escravos e, consequentemente, bons serviços
176

. 

 Nesse contexto, as hierarquias de cor, ao menos no que diz respeito à zona canavieira 

do Nordeste do Brasil, foram incorporadas sobre um preceito moral e religioso. No entanto, 

esses fatores não retiravam a possibilidade de laços de solidariedade, de acordo com os 

interesses entre as classes escravas. É à luz de tais interesses que Mintz traz à baila a 

subordinação de uma negra escrava. Tal subordinação, por seu turno, era utilizada como 

estratégia para que ela ocupasse o cargo de cozinheira e, consequentemente, poder colocar 

vidro moído na refeição de seu senhor
177

. O autor reitera que isso era completamente possível, 

porque o trabalho exaustivo somado à repressão cotidiana transformava a plantação em um 

cenário deplorável.  

 Nessa perspectiva, a expectativa de vida no século XVIII, de acordo com Schwartz, 

era em torno dos 23 anos. Segundo ele: “[...] a norma era usar os escravos em regime de 

produção máxima, baixando os custos e mantendo um esquema de trabalho intensivo”, insiste 

o autor. “Para que o agricultor dobrasse o investimento, o escravo adulto só precisava viver 

cinco anos em tais condições”
178

. Isso se adicionava a um declínio natural anual de escravos, 

de cerca de três por cento. Tal percentual significava que apenas a existência do tráfico 

permitia aos agricultores expandirem sua produção
179

. Destarte, o tráfico era tido como 

favorável, mesmo porque era necessário apenas de 14 a 24 meses para que o escravo 

comprado produzisse açúcar suficiente para reaver seu valor de compra. 

 Carvalho, por sua vez, corrobora tal assertiva quando afirma que eram vários os 

                                            

175 Sidney Mintz e Richard Price. O Nascimento da Cultura Afro-Americana: Uma Perspectiva Antropológica. 

176  Stuar Schwartz. Escravos, Roceiros e Rebeldes. 

177  Sidney Mintz. Era o Escravo de Plantação um Proletário? In O Poder Amargo do Açúcar. 

178  Schwartz. Escravos, Roceiros e Rebeldes, p. 93. 

179  Por mais que os agricultores conseguissem expandir sua produção, não significa dizer que iriam ter um bom 

aproveitamento dela, uma vez que não havia tecnologia que pudesse ser utilizada para colheita, apenas mão-de-

obra escrava. Isso significa que, por mais que exigisse dos negros escravizados, não conseguiria obter uma 

maximização de sua produção. Para maior detalhes, ver Mintz. Dulzura y Poder: el lugar del azúca em la historia 

moderna. 
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acontecimentos na história das Américas sobre revoltas que foram lideradas por ex-feitores e 

outros escravos que conseguiam a confiança dos patrões, ocupando, desse modo, os mais altos 

cargos para um cativo, obviamente. Quem viesse ocupar esses cargos teria um maior contato 

com seus patrões e conheceria sua rotina, o que facilitava os momentos mais radicais. O autor 

chama atenção ainda para o fato de que eram os próprios escravos que escolhiam aqueles que 

ocupariam tais cargos. Pois os escolhidos deveriam ser “[...] bons administradores de brancos, 

negros espertíssimos, que sabiam quando e quanto ceder ou resistir” 
180

; muito embora fossem 

os mestiços que podiam experimentar com frequência a face paternalista da escravidão. De 

algum modo, isso lhes permitia conhecer e explorar mais habilmente as fraquezas de seus 

senhores no cotidiano
181

. 

 Reis e Silva
182

, por seu turno, relatam uma invasão do Candomblé do Accú, mostrando 

que um grupo de escravos, antes de fazerem uma petição contra o Juíz de Paz de Camamú, 

Antônio Guimarães, havia-o intimado.  Tal grupo afirmara que tinha ido a mando do Visconde 

de Pirajá, um membro da Casa da Torre. Esta casa, por sua vez, consistia em um dos cantos de 

terror, haja vista a tortura de escravos. Muitos deles, por sua vez, inclusive, foram 

denunciados à Inquisição por um reverendo
183

, na Bahia do século XVIII. Entretanto, um dos 

escravos denunciados era o feitor do Visconde. Tal escravo, por seu turno, possuía um forte 

prestígio e autoridade perante os escravos, porquanto ocupava um cargo importante no 

Candomblé do Accú. Possivelmente, o cargo de prestígio e a possibilidade de participar dos 

momentos religiosos, só foi permitido devido ao fato de o feitor saber que o castigo, a chibata 

não eram praticáveis, procurando negociar, de algum modo, a paz na senzala.  

 Para que houvesse a intimação ao juiz de paz e a consequente petição, os  escravos 

haviam, anteriormente, criado canais de comunicação com os poderosos. Incorporaram ainda 

os afro-baianos nos rituais, enfraquecendo, nesse contexto, a divisão africano/crioulo. Nessa 

perspectiva, pode-se dizer que, dependendo do contexto em que os negros estivessem 

inseridos e das formas de coerção que estivessem sendo efetivadas na plantação ou na cidade, 

um determinado problema poderia atingir uma maior parte das classes escravas. Com efeito, 

abria-se a possibilidade para os laços de solidariedade.  

 Nesse caminho, o mais comum era que ambas as classes divergissem, apesar das 

                                            

180  Carvalho. Liverdade, p. 209. 

181  Ibid . 

182 REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: A Resistência Negra no Brasil Escravista. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

183  MOTT, Luiz R. B.Terror na Casa da Torre: tortura de escravos na Bahia colonial. In João José Reis (Org.). 

Escravidão e Invenção da Liberdade: Estudos sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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condições semelhantes de trabalho e de coerção. Havia, entretanto, privilégios diferenciados, 

dentro de um quadro hierárquico baseado na cor e na nacionalidade. Tem-se como exemplo 

desse quadro hierárquico o caso no Engenho Santana
184

. Nele os crioulos, dentro de suas 

exigências feitas ao senhor, exigiam um sistema de trabalho diferente dos africanos. Além 

desse exemplo, há o do Engenho do Tanque
185

, no Recôncavo. Neste os escravos crioulos 

resistiram ao levante africano junto aos senhores. 

 Um outro fator que deve ser levado em consideração são os cálculos efetuados no 

intuito de maximizar os lucros, sem tomar nota das externalidades que estavam presentes na 

plantação, como é o caso dos gastos efetuados com os equipamentos de tortura e repressão. 

Cardoso ainda traz alguns dados interessantes, ao afirmar que em uma plantação na Jamaica, 

no século XIX, o lucro sobre o capital investido foi em média de apenas 9 por cento. Na 

Bahia, os lucros giravam em torno dos 5 a 10 por cento, quando muito, chegava de 10 a 15 

por cento. Enquanto que na ilha de Guadalupe, o lucro sobre o capital investido era, em média 

de 4,5 por cento apenas. Isso reflete, na concepção do autor, na “forte dependência dos 

plantadores locais frente aos comerciantes” 
186

. Contudo, o fato de possuir baixa lucratividade 

não significa dizer que os mecanismos produtivos – com vista a ampliar a produção das 

plantações – eram diferentes. Um dado não anula o outro; são necessariamente 

complementares. 

 Há de se considerar ainda que os escravos tinham plena consciência de sua situação, 

ao contrário do que pensam alguns autores. As negociações se davam no cotidiano, com o 

propósito de tornar suas condições minimamente aceitáveis. Com isso, os negros escravizados 

utilizavam, inclusive, as contradições aparentes do sistema escravista. Tais contradições, por 

sua vez, referem-se aos feriados do calendário religioso, utilizados tanto para se dedicarem em 

suas parcelas quanto para promoverem rebeliões. 

 O objetivo da presente exposição, entretanto, não é discutir se a “brecha camponesa” 

foi uma concessão ou uma conquista. De fato, a necessidade de os senhores dedicarem parte 

de sua terra à plantação de produtos alimentícios era apontado pelos alvarás e ordens régias 

como uma alternativa à escassez de alimentos. Muito embora, muitos agricultores não 

cumprissem a lei; muitos outros acharam que a concessão de parcelas seria um ótimo negócio, 

já que se ausentariam da responsabilidade de prover alimentos para seus escravos, além, 

obviamente, de mantê-los ocupados, evitando, dessa maneira, as rebeliões.  

                                            

184  Stuart Schwartz. Escravos, Roceiros e Rebeldes. 

185 Reis e Silva. Negociação e Conflito. 

186 Cardoso. Escravo ou Camponês?  p. 18. 
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 Nesse contexto, é possível perceber que o medo que os agricultores possuíam de uma 

revolta era uma característica norteadora das relações entre senhor e escravo. Assim sendo, as 

parcelas possuíam duplo significado, tanto o de concessão, por parte do senhor, quanto o de 

conquista, por parte de escravo. E, depois de concedido, qualquer tentativa de retirada dessas 

parcelas não era aceita sem reações como mostrou Schwartz
187

, com o ocorrido em Santana, 

na Bahia. 

 Cardoso, por seu turno, faz um estudo aprofundado sobre a “brecha camponesa”, à luz 

de fontes primárias, tanto no Brasil quanto nas Guianas, Caribe e no Sul dos Estados Unidos. 

Nesse quadro de remissões, o que é útil neste trabalho é o que se refere ao Brasil. De acordo 

com o autor, o posicionamento que a Coroa Portuguesa e a Igreja tinham diante do “sistema 

Brasil” - assim era conhecida a “brecha camponesa” em outras partes da América, a exemplo 

do Caribe – era ambígua. No início, procuraram fazer com que os senhores alimentassem seus 

escravos, uma vez que esses já eram obrigados a trabalhar exaustivamente, sendo, desse 

modo, uma crueldade trabalhar a mais nas parcelas, utilizando, assim, todo seu tempo livre 

para o trabalho
188

. 

 No entanto, desde o século XVII, alguns alvarás e ordens régias procuraram, de algum 

modo, estabelecer que os escravos tivessem direito aos sábados para trabalhar em suas 

próprias parcelas. Para o autor, o empenho que a metrópole fez em procurar forçar os 

fazendeiros a manterem suas roças era, ao menos a princípio, uma forma de garantir o 

abastecimento das frotas que vinham à costa brasileira. Nessa perspectiva, a alimentação dos 

escravos estaria em um segundo plano. 

 Ao realizar uma pesquisa sobre o Pará, no século XVIII, o autor encontrou fontes 

interessantes, concernentes à “brecha camponesa”, como foi o caso das anotações do jesuíta 

Padre Daniel. Essas anotações se referiam a um acontecimento em relação aos índios 

escravizados, até o fim da escravidão indígena, em 1757. Dizia o Padre que os índios “[...] 

recebiam do dono, peixe ou carne, e roupas. Dispunham, de parcelas de terra em usufruto para 

plantar mandioca e criar porcos e galinhas” 
189

. 

                                            

187  O Engenho Santana estava localizado no sul da Bahia, mas precisamente em Ilhéus. De acordo com o autor, 

as rebeliões promovidas pelos escravos, em sua maioria crioulo, não estava diretamente ligado a uma 

solidariedade étnica africana, mas, nas objeções específicas aos administradores, e em sua insatisfação com 

determinados aspectos do regime de trabalho. (p.112). O grupo fugitivo de 1789 propôs um “tratado de paz” com 

19 artigos que enumeravam seus principais interesses, inclusive instrumentos para o plantio, a pesca, o transporte 

e permissão para vender seus produtos na capital. Ver Schwartz, Escravos, Roceiros e Rebeldes. 

188  Cardoso. Escravo ou Camponês? 

189 Ibid. p.97. Cardoso afirma ainda que, o fato de existir o sistema de parcelas, durante o período da escravidão 

indígena, provavelmente desde o seu início, contrapõe, de certo modo, a hipótese de uma origem ligada à 

tradição africana. Contudo, não anula, em sentido algum, a presença de elementos africanos na agricultura, como 
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 Ao analisar uma documentação referente ao século XIX, Cardoso percebe que, ainda 

que de maneira indireta, os escravos participavam de operações mercantis, sem ser por conta 

nem intermédio de seus donos, além de possuir pequenos estabelecimentos de negócios, por 

certo, ilegais. No entanto, provavelmente, não foram poucas as iniciativas que cuidavam da 

coerção ou limitação de tais atividades – em nome da segurança pública – que, na opinião do 

autor, estavam frequentemente ligadas às parcelas dos escravos. 

 Outras informações importantes, mencionadas pelo autor, provêm do estudo de duas 

dissertações de mestrado, de Eurípedes Funes e Maria Regina Mattos. O primeiro, ao estudar 

a escravidão em Goiás, em fins do século XVIII e primeira metade do XIX, usou como fonte 

os documentos gerados pela cobrança dos dízimos. Cardoso faz uma pequena amostragem, 

referindo-se ao ano de 1795, mostrando que de 347 assentamentos, 32 mencionavam 

pagamentos relativos a roças dos escravos. Isso deixa clara a autonomia da produção 

protocampesina dos escravos daquele Estado em relação à fazenda. 

 A segunda dissertação utiliza os inventários pos mortem, como documentação de 

análise, centrando-se na região nordestina do Seridó. A autora percebeu que diversas pessoas, 

ao morrerem, tinham dívidas com os escravos; tanto no que se tratava da compra de alimentos 

e cabeças de gado, quanto ao que recebiam dos escravos – cabeças de gado e imóveis – em  

troca da alforria daqueles. Alguns escravos chegavam a entregar o seu dinheiro e bens para 

serem administrados por pessoas livres e brancas. Isso demonstra uma forma peculiar de 

“brecha camponesa”, na percepção de Cardoso, em se tratando de uma região que tinha a 

pecuária como principal atividade econômica
190

. 

 Schwartz não concentra sua obra no estudo da “brecha camponesa”. Todavia, esse 

estudioso traz contribuições importantes para a compreensão do sistema brasileiro, a partir de 

análise tanto da produção de uma classe agrária, voltada para o abastecimento do mercado 

interno, quanto da produção da agricultura de exportação. Esta, por sua vez, possuía como 

característica a monocultura, seja de açúcar, café, tabaco ou algodão.
191

 

                                                                                                                                        

é possível perceber no Caribe. 

190  Ibid. 

191 O autor afirma que a classe agrária brasileira não teve origem pré-colonial, pelo contrário, essa foi “o 

resultado direto da economia colonial e da escravidão que surgiu à margem da economia escravagista e 

cresceu em importância ao seu lado. Na colônia, desde sua instituição, essa população rural livre de pequenos 

agricultores, arrendatários e dependentes permaneceu, em grande parte; sem rosto e até sem nome. 

Raramente usava a palavra 'camponês ' para referir-se a eles e foi trocada por uma série de termos que 

descreviam variantes de domínio, dependência ou rusticidade (matuto, caipira, etc.). Tendo raramente 

recebido papel ativo na história do Brasil, os roceiros eram tido como população 'telúrica', fixa no interior, a 

ser catalogada pelos observadores como flora e fauna, e obrigados a ver a história passar por eles” (p.125). 

Na percepção de Schwartz, faz-se necessário compreender a classe agrária, apesar de se constituir por grupos 

tão distintos (meeiros, inquilinos e pequenos proprietários), como um conjunto de relacionamentos que 
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 Nesse caminho, é importante ainda ressaltar que as relações existentes entre a cultura 

de gêneros alimentícios, voltada para o abastecimento do mercado interno, e a monocultura de 

exportação eram demasiadamente complexas. As reformas do Marquês de Pombal 

intensificaram, de acordo com o autor, o renascimento agrícola, o que contribuiu para 

expansão econômica brasileira, fazendo com que em 1800, o Brasil concentrasse 60 por cento 

das exportações portuguesas para a Europa, norte da África e América do Norte. Mesmo a 

intensificação do contrabando de produtos de exportação entre Brasil e Inglaterra, a balança 

comercial permaneceu favorável. 

 A questão é que, a partir desse ressurgimento, houve a intensificação da mão-de-obra 

escrava, e o surgimento desse sistema em estados, nos quais, por seu turno, não possuíam 

nenhuma predominância dessa característica. Não é estranho que, com a expansão da 

economia exportadora, caracterize-se um mercado nacional. Por sua vez, esse mercado, 

fomentado por uma população livre, intensificou a produção exportadora que era baseada no 

trabalho escravo. Para Schwartz “[...] está claro que o surgimento de uma população rural 

livre e o desenvolvimento de um mercado nacional de gêneros alimentícios após [1780] 

facilitou a nova expansão da exportação” 
192

. 

 Nesse sentido, é importante frisar que a quantidade da oferta de gêneros alimentícios, 

para o mercado interno, dependia, necessariamente, da flutuação do mercado internacional. 

Quando havia um aumento do consumo dos produtos para exportação, os agricultores 

negligenciavam as parcelas de terra dos escravos, na medida em que a produção lhes tomava 

o tempo, quase que por completo, da sua jornada de trabalho, não possibilitando, dessa forma, 

que os escravos se dedicassem às parcelas. Isso significava uma redução considerável dos 

gêneros alimentícios e o aumento de seu valor. No entanto, quando a economia de exportação 

estava em baixa, havia um aumento na produção dos gêneros alimentícios e a consequente 

queda dos preços. Isso fazia com que a classe agrária retivesse os produtos, em Salvador, por 

exemplo, com o intuito de manipular o mercado, visto que não tinha como controlar as 

variações do mercado. Destarte o crescimento da mão-de-obra rural fornecia, em larga 

medida, as bases para a expansão da agricultura de exportação escravocrata e dos centros 

urbanos
193

. 

 É preciso também lembrar o que Cardoso considerou, em relação à “brecha 

                                                                                                                                        

envolve o modo doméstico de produção e que é definida por estrangeiros poderosos. Ver Stuart Schwartz. 

Escravos, Roceiros e Rebeldes. 

192  Ibid. p.129. 

193  Ibid. 
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camponesa”, visualizando duas modalidades do fenômeno
194

. Isso significa dizer que não 

eram todos os agricultores que preferiam comprar rações para alimentar a força de trabalho. 

Talvez, o que mais influenciava a ausência da produção,  não apenas de excedentes do 

protocampesinato, mas também para a própria sobrevivência dos escravos, era a auseência de 

tempo livre para o trabalho em suas parcelas.  

 O fato de os agricultores não incentivarem a produção, por parte dos escravos, fez com 

que aqueles ficassem à mercê dos fornecedores de alimentos, o que os tornou um tanto quanto 

vulneráveis, principalmente os escravos. Para Schwartz, a questão central para o debate em 

relação à produção dos escravos é identificar “[...] se essa atividade constituía a 'brecha 

camponesa' no escravismo, ou era simplesmente a continuação de um modo de produção 

escravo”
195

. 

 Esse sistema, de acordo com o autor, existe pelo menos desde o século XVII. O fato de 

coexistir com o sistema escravista, praticamente desde o princípio, leva a crer que fazia parte 

do sistema escravista, até mesmo como uma maneira de fazer com que os escravos se 

distraíssem da sua condição de escravidão, como bem colocou o barão de Pati de Alfeires em 

seu manual de agricultura
196

. Isso, porém, não significa dizer que os escravos não viam 

vantagens nesse sistema, principalmente quando havia uma grande demanda urbana. Por 

certo, não eram todos os escravos que conseguiam produzir excedentes. 

 Mintz, por seu turno, traz algumas contribuições em relação ao tema. Apesar de 

concentrar seus estudos na região do Caribe e nas Antilhas, percebe-se que havia semelhanças 

entre o Caribe, as Guianas e o Brasil. Elas são muitas, principalmente, no que diz respeito ao 

caráter estrutural do sistema escravista. 

 Para entender o que Mintz compreende sobre o que seria a “brecha camponesa”, é 

importante, sobretudo, compreender o seu entendimento sobre o sistema escravista. O que o 

autor procura mostrar é que na “[...] história das plantações no Caribe não apresenta uma 

ruptura clara entre um modo de produção escravista e um modo de produção capitalista, mas 

                                            

194 Cardoso identificou duas modalidades de “brecha camponesa”, a primeira “podia ter uma função meramente 

complementar à distribuição de rações aos escravos, a intervalos regulares, pelos senhores ou seus 

representantes: neste caso, as parcelas entregues aos cativos limitavam-se a quintais próximos às suas 

cabanas, e o tempo livre que dispunham era menor”. Enquanto a segunda “podia colocar como uma 

alternativa às distribuições de rações, as quais desapareciam, ou quase: os escravos recebiam, neste caso, lotes 

situados fora do núcleo central da plantation, além dos quintais adjacentes às suas moradias, e dispunham de 

mais tempo para cultivar suas parcelas”. 

195 Schwartz, p.154. Uma questão colocada ainda pelo autor é que, mesmo produzindo seus próprios alimentos, 

os escravos não eram roceiros, uma vez que havia um nível alto de coerção, além da limitação à tomada de 

decisão que era muito maior. 

196  Ver Reis e Silva. Negociação e Conflito. 
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alguma coisa muito diferente” 
197

. Isso devido às sucessões de misturas de mão-de-obra, em 

um mesmo período da história, quais sejam: mão-de-obra contratada, forçada e escravizada. 

 Uma questão importante ainda é que a mão-de-obra contratada, realizada por chineses 

era, de acordo com Mintz, livre apenas no nome e, certamente pelas normas convencionais, 

além dos papéis diferentes que possuíam na plantação. Knight, por sua vez, afirma que “[...] o 

uso da mão-de-obra chinesa em Cuba, no século XIX, era escravidão em todos os aspectos 

sociais, exceto no nome” 
198

. As formas de coerção, as limitações e os castigos eram os 

mesmos para quem trabalhava no setor produtivo da plantação, seja no campo seja na 

indústria. 

 Nessa perspectiva, Mintz, ao aludir o trabalho realizado por Wallerstein, define, de 

algum modo, o que entende por capitalismo, quando esse afirma que a combinação do 

controle da mão-de-obra qualificada, nos países do centro, e o trabalho forçado, utilizado para 

a mão-de-obra menos qualificada é, em larga escala, a essência do capitalismo. Portanto, não 

se trata de questionar se o que de fato se chama de “brecha camponesa” é realmente uma 

brecha ou uma simples continuidade do sistema escravista. Eram as duas coisas. É a 

possibilidade de ser as duas coisas, a contradição, que caracteriza o capitalismo. 

 No entanto, se havia a possibilidade de os escravos trabalharem para si, em suas 

parcelas, escolhendo o que plantar, organizando, de modo planejado seu trabalho e, mesmo 

quando havia uma grande quantidade de trabalho na plantação – nos períodos de safra – ter a 

possibilidade de utilizar a mão-de-obra dos mais jovens ou mais velhos
199

 para atividade 

agrícola, isso constituía, de certo modo, um grau de autonomia por parte dos escravos no 

sistema escravista. Para Mintz, o fato de o escravo poder vender os produtos produzidos por 

eles se tornava uma “brecha” ainda maior. Principalmente quando concentrara em suas mãos 

parte do capital, como no caso da Jamaica
200

 Em que os escravos chegaram a concentrar, no 

século XVIII, vinte por cento da moeda metálica daquele país. Isso devido à venda dos 

produtos alimentícios por eles produzidos para os senhores, pessoas livres e libertos, além dos 

soldados britânicos destacados naquele país. Algumas vezes, os negros escravizados 

conseguiam, com o dinheiro ganho pela venda dos excedentes, a compra de manumissões, 

quando havia a concessão do senhor. Mas  essa era a forma de manumissão mais recorrente 

                                            

197  Mintz. Era o Escravo de Plantação Proletário? p.126. 

198  Apud Mintz. p.126. 

199 Os escravos quando atingiam determinada idade, não tinham serventia para o seu senhor. No Brasil, quando 

um escravo velho fugia, o senhor não se preocupava em ir atrás, pagar um capitão-do-mato para tal serviço, 

pois era até um alívio  não precisar ter ônus com ele, visto que não mais trabalhava. 

200  De acordo com Eduard Long, “no final do século XVIII, 20% da moeda metálica da jamaica estavam, na 

época, em mãos de escravos”. (apud. Mintz, p.138). 
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nas Américas. 

 

3 – Resistência no Espaço Urbano 

 

 Como já mencionado anteriormente, não havia um grande distanciamento, uma 

diferenciação brusca e clara entre o espaço urbano e o rural. Havia elementos muito 

semelhantes, no que diz respeito ao aspecto estrutural do sistema escravista; além, é claro, da 

possibilidade de a elite possuir residência, tanto na cidade como no campo. Keith Thomas
201

,, 

por seu turno, mostrou como isso se dava na sociedade europeia, o que não era difícil de 

ocorrer no Brasil. Isso porque os problemas ambientais da cidade (a poluição da água; 

superpopulação urbana – tendo em vista o reduzido espaço em que se formaram as cidades – 

escassez de água, ao menos para beber; a dificuldade para adquiri-la), já eram muito 

aparentes. Thomas caracteriza esse fator, o de possuir residência em ambos espaços, no 

campo e na cidade, de “dilema humano”. 

 Não é por acaso que Lefbvre
202

 diz que, no urbano, há resquícios de ruralidade. 

Naquele período, séculos XVIII e XIX, podia não ser diferente, porque o tráfico 

interprovincial levava os negros escravizados (crioulos/africanos) do campo para a cidade, 

principalmente após a proibição do tráfico. Além disso, os senhores se locomoviam com 

maior facilidade, inclusive por possuírem propriedades nas cidades. 

 As formas de resistência, do mesmo modo que no campo, dava-se no cotidiano. No 

Recife, como explicita Carvalho
203

, os canoeiros, apesar de serem muito poucos, em relação a 

outras ocupações, tinham grande liberdade de mobilidade. Sua função era a de buscar água 

para uso para seus senhores. À medida que a cidade crescia, maior era a distância a ser 

percorrida para adquirir água de qualidade. Nessa perspectiva, a cada altura do rio, alguns 

escravos possuíam diferentes nomes que, ao fugirem, dificultavam a procura por parte dos 

senhores e dos outros canoeiros que ficavam de vigília, pois era do seu interesse que os outros 

fizessem o mesmo por ele (canoeiro), até por possuírem escravos nesta função. Quanto a 

qualidade da água, ninguém poderia certificar-se dela, por consistir em alvo dos próprios 

escravos, com fins de vingança em relação a seus senhores, chegavam a urinar e cuspir na 

água que seria de uso de seus senhores, inclusive para beber. 

                                            

201 Ver THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude frente à relação das plantas e 

animais (1500-1800). São Paulo: Cia das Letras, 1988. 

202  Henry Lefbvre. O direito à cidade. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001. 

203  Ver Carvalho. Liberdade. 
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Nesse contexto, Recife não ficou à par das formas de resistência mais extremas por 

parte dos escravos. O quilombo de Malunguinho, no século XIX, distribuía-se no meio de um 

feixe de estradas que ligavam o Recife à zona da mata seca. Havia cooperação por parte da 

população rural e urbana; o que contribuiu muito para o seu funcionamento e resistência. Mas, 

o que dava maior corpo e capacidade de ação eram, sobremaneira, os desentendimentos 

políticos por parte das elites sociais
204

. Nesse sentido, o Catucá enquanto resistência foi 

semelhante ao levante dos Malês em 1835, ocorrido na cidade de Salvador, pois nesse lugaros 

escravos utilizaram a mesma estratégia para promover a devassa
205

. 

 A proximidade que o quilombo tinha da cidade do Recife preocupava a ordem. Várias 

foram as tentativas, por parte do Estado, de pôr um fim no quilombo, aconteceu efetivamente 

em 1830. Para as autoridades, os negros quilombolas tinham influências do levante ocorrido 

em agosto de 1826, em Salvador. Isso leva Carvalho a acreditar que havia uma consciência da 

luta anti-escravista em outras províncias. O canal de comunicação de que dispunham era o 

porto do Recife que, por sua vez, tinha um papel fundamental na propagação das informações. 

As notícias, dessa maneira, chegavam paras os escravos urbanos pelos mesmos canais que 

eram utilizados pelos brancos; mesmo porque os navios traziam cativos a bordo. Esses, por 

sua vez, tinham um papel fundamental na resistência escrava, pois, ao trazerem notícias de 

rebeliões, influenciaram de maneira decisiva na conduta de escravos de outros lugares
206

. 

 É importante ressaltar ainda que Malungo, compadre ou companheiro, era o nome 

dado ao escravo que dividiu os momentos de tormenta no navio, desde o início da viagem da 

África. Mintz
207

 nos conta que essa denominação não é apenas um nome, mas um parentesco 

por associação que, por sua vez, era forjado geralmente em pares durante o transatlântico. 

Essa relação era tão forte que a relação sexual entre eles podia ser considerada pelo grupo 

como incestuosa. As relações entre malungos poderiam ser duradouras, chegando a 

assumirem papéis religiosos muito importantes, como os de padrinhos e madrinhas. 

 Desse modo, percebe-se que a denominação Malungo para um quilombo e, não apenas 

a uma pessoa, pode estar relacionada a laços de parentesco por associação. Mas, o 

Malunguinho de fato – como afirma Carvalho – era uma criação crioula e, assim se passou a 

                                            

204  Ver Carvalho. 

205 Ver Reis e Silva. Negociação e Conflito e REIS, João José. Um Balanço sobre as Revoltas escravas da 

Bahia. in. João José Reis (Org.). Escravidão e Invenção da Liberdade: Estudos sobre o Negro no Brasil. São 

Paulo: Brasiliense, 1988. 

206  Ver Carvalho. 

207  Mintz. O Nascimento da Cultura Afro-Americana. 
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chamar todos que integravam o quilombo na floresta do Catucá
208

. No entanto, não significa 

dizer que não havia relações parentais por associação. De algum modo, esse pode ter sido o 

fio condutor, ao menos de início, para a formação do quilombo. 

 Após sua morte, Malunguinho tornou-se uma entidade poderosíssima no culto da 

Jurema Sagrada. Apresenta-se como caboclo, mestre ou exu, contudo, não incorpora mais por 

se encontrar em um estágio espiritual superior. Nesse caso, os aspectos religiosos e políticos, 

secular e espiritual são muito tênues, por vezes indivisíveis naquele período. 

 O levante dos Malês
209

 em Salvador, Bahia, foi uma outra rebelião escrava que 

ocorreu no centro urbano. Os malês utilizaram as brechas que podiam encontrar no sistema 

escravista para planejarem suas ações, e o espaço urbano possibilitava, de certa maneira, essa 

articulação, apesar dos instrumentos e instituições opressoras muito presentes. Pois os negros 

escravizados ou livres dividiam apartamentos, promoviam seus cantos e cultivavam seus 

deuses nesses espaços. Além disso, planejavam suas ações, visto que as práticas dos negros 

escravizados “[...] funcionaram como rituais de reafirmação de suas diferenças étnicas, mas 

também como rituais de rebelião. Outras vezes” - diz ainda Reis - “[...] elas foram 

antecipações de verdadeiros levantes, que terminaram por envolver diversos grupos étnicos 

africanos contra os brancos”
210

. 

 Ademais, a hostilidade que os negros islamizados tiveram contra os crioulos/pardos e 

vice-versa não foi diferente de outros momentos da história. Isso não significa que não havia 

solidariedade em pequenas ações realizadas no cotidiano. Todavia, é importante lembrar que 

isso só poderia acontecer quando havia uma convergência de interesses e um sistema de 

coerção forte que atingisse as diferentes classes
211

. O quilombo de Malunguinho, por 

exemplo, contava com ajuda externa da população e um canal de comunicação informal 

bastante complexo. Este, por sua vez, tinha participação de escravos africanos, libertos e 

fugitivos, trabalhadores navais e abarcavam no porto do Recife. Isso fazia com que os  

quilombolas tivessem negros dessa cidade
212

. Aí se mostra e se torna aparente a solidariedade 

entre classes.  

 É importante se ressaltar ainda que os negros escravizados ou livres, socialmente, 

                                            

208  Ver Carvalho. 

209  Ver Reis e Silva. Negociação e Conflito e Reis. Um Balanço sobre as Revoltas Escravas na Bahia. 

210  Reis e Silva, p.101. 

211 João José Reis acredita que o termo “classe” no contexto escravo, não pode, de modo algum, ser 

interpretado de acordo com a perspectiva clássica, uma vez que, “horizontalmente, eles estavam divididos; 

verticalmente, africanos e crioulos/pardos tinham relações sociais, culturais e institucionais bem diferentes com 

os senhores, apesar de ocuparem uma posição similar na produção”. (p.104). Ver Reis e Silva. Negociação e 

Conflito. 

212  Ver Carvalho.  



97 

 

eram reconhecidos como escravos. Esse é um dos aspectos que diferencia a escravidão antiga 

da moderna, como relata Moses Finley
213

. Os escravos na antiguidade possuíam a mesma cor 

que seus senhores, o que fez com que, após o fim da escravidão na antiguidade, uma ou duas 

gerações depois, os ex-escravos e seus descendentes se misturassem à sociedade, o que não 

aconteceu nas Américas. 

 Com isso, não se está afirmando que não havia medidas anti-africanas e vice-versa, 

mas se está procurando mostrar que as malhas de solidariedade entre classes não era 

impossível de acontecer, embora fosse difícil. No caso do Recife, a questão política na época 

favoreceu essas ligações, uma vez que se podia acreditar no fim da escravidão para todos, 

crioulos ou africanos. Como o caso da Setembrizada e Novembrada, ambos ocorridos em 

1831, além de pequenos levantes, desde de 1822, que sucederiam até 1850, os levantes tinham 

participação de mestiços e cativos. A “haitinização” para a “populaça” enfurecida era muito 

presente. Carvalho diz ainda que os escravos que não utilizavam seus ganhos para a compra 

de manumissões tinham consciência da sua situação, pois sabiam que a manumissão poderia 

não compensar. Com isso se levanta a possibilidade de acreditar que o inconsciente coletivo 

apontava para o fato de que o fim da escravidão seria possível apenas se fosse para todos
214

. 

 Uma questão importante, talvez, seria considerar o caráter político dos escravos 

islamizados. Primeiramente, os aspectos religiosos, em amplo sentido, foram recriados, tanto 

com materiais africanos quanto com americanos. O mais importante, nessa perspectiva, foi o 

fato de os malês não terem trazido as escrituras sagradas, o que fez com que, na Bahia, a 

religião islâmica não fosse, em sentido algum, fundamentalista
215

. Contudo, não significa 

dizer que não havia questões características da religião, como bem coloca Reis
216

. 

 As revoltas urbanas, apesar de se darem em um espaço, por certo, bastante 

diferenciado, às vezes, essas diferenças não eram tão claras, devido à linha tênue que dividia o 

urbano e o rural em determinadas ocasiões – estavam envolvidas por uma mesma lógica 

(escravocrata) dirigida, ou ao menos, muito influenciadas pelos senhores do açúcar. Desse 

modo, é possível afirmar que, dentre as diferenças – sejam religiosas, étnicas e situacionais 

                                            

213 FINLEY, Moses. Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Rio de Janeiro : Graal, 1991. 

214  Ver Carvalho. 

215  Ver Reis. Um Balanço sobre as Revoltas Escravas da Bahia. 

216 “Os rebeldes modernos agem nos dias de trabalho, os escravos agiam no de folga. Em 1835 esse dia foi o 

domingo da festa de Nossa Senhora da Guia... De acordo com o calendário islâmico, os malês estavam 

festejando o fim do Ramadã, a festa do Lailat al-Qadr (Noite do Poder). O mês sagrado do Ramadã traz para os 

adeptos de Maomé uma força espiritual especial e, na Noite do Poder, Alá controla os espíritos malignos e 

reordena os negócios do mundo... Eles procuraram manipular pelo menos três campos do poder ao mesmo 

tempo... O poder do Estado escravocrata estava debilitado pelas divisões entre os homens livres; o poder dos 

senhores relaxado pelo domingo de festa; e o poder do deus do homem branco sob a mira de Alá. A política 

rebelde tinha sua lógica própria”. (p.122). Ver Reis e Silva. Negociação e Conflito. 
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(cativos/libertos), ou os dois – muitas foram as semelhanças do ponto de vista organizacional 

– seja por meio da religião, dos cantos, da cachaça, das danças ou de todos esses fenômenos 

reunidos.  

 Tal organização é possível perceber ainda hoje em alguns movimentos sociais. Não se 

está afirmando que esses levantes ou outras manifestações de rebeldia foram os responsáveis 

pela abolição mas a organização realizada, ainda é percebida nas estruturas dos movimentos 

negros, tanto no Brasil como em outros países da América, utilizando características tanto 

religiosas, políticas, quanto culturais. Neste contexto, procuraremos analisar apenas um 

movimento, hip hop, procurando suas raízes na Jamaica, país de DJ Kool Herc. 

 

4 – Período Pós-Emancipação, Garantia de Liberdade? 

  

 Após a abolição da Jamaica, em 1838, não diferentemente do que ocorreu em outros 

lugares da América, surgiram inúmeras leis que impediam o trabalho dos recém-libertos. Tais 

leis objetivavam retirar o poder de barganha dos libertos e, sobretudo, favorecer as elites 

sociais, permitindo, desse modo, a existência de instrumentos coercitivos muito semelhantes à 

escravidão, na perspectiva de dar continuidade ao sistema escravista. Na Jamaica, foram, de 

acordo com Mintz
217

, cobrados impostos dos homens libertados, além de os senhores e os 

administradores articularem a importação de trabalhadores indianos sob contrato. Desse 

modo, os libertos perderam suas parcelas de terra de onde podiam produzir tanto para 

consumo próprio como para vender seus excedentes. Essas parcelas eram reconhecidas, em 

muitas colônias da América, como um direito consuetudinário no período escravista. O 

escravo que possuía uma parcela poderia deixar para seus amigos ou familiares
218

.  

 Se, no período escravista, o escravo que conseguia, tanto por meio de acordo quanto 

por ganho próprio, comprar a manumissão, não significava possuir a liberdade por completo; 

no período pós-emancipação não foi diferente. No período escravista, isso ocorria porque o 

liberto era socialmente reconhecido, tanto pelas elites sociais quanto por crioulos e africanos, 

como escravos. Além disso, havia medidas que impediam a mobilidade do liberto. É o caso, 

por exemplo, da província de Pernambuco, em 1828, quando o presidente tornou obrigatório o 

uso de passaporte para os libertos que quisessem transitar sem problemas. Esse documento 

                                            

217 “... os artifícios legislativas desenvolvidos para manter a terra fora do alcance dos homens libertos da 

Guiana; os chamados 'sistemas de aprendizagem' utilizados para imobilizar a mão-de-obre ostensivamente, 

enquanto os trabalhadores aprendiam a ser livres; a importação de javaneses para Suriname. (p.131) Ver 

Mintz. Era o Escravo de Plantação Proletário. 

218  Ver Cardoso.  
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especificava um roteiro, por onde o escravo iria passar, e uma data, especificando o fim da 

movimentação do liberto
219

. No período pós-emancipação, foram muitas as medidas 

elaboradas para permanecer, ou ao menos, manter as semelhanças que possuíam no sistema 

escravista. 

 Por certo, esses fatores são determinantes para compreender a situação do negro, não 

só no Brasil como na América. Pois, esses fatores foram utilizados como instrumentos 

inibidores para a ascensão dos negros nas sociedades americanas. Isso fez com que a Jamaica, 

após cem anos da emancipação, tivesse um quadro muito semelhante, senão idêntico ao da 

escravidão. Tal característica levou à imigração de muitos jovens jamaicanos para os Estados 

Unidos, na década de 1960.  

 Mintz, como já mencionado contribuiu com demasiada presteza, com seus estudos na 

região do Caribe, pois as relações sociais nas plantações, seja caribenha seja nordestina, 

tinham muito em comum, ao menos no que diz respeito ao caráter estrutural da escravidão. Se 

assumirmos essa assertiva como sendo verdadeira, podemos dizer que o contrário também é 

verdadeiro. Os estudos sobre sociedades açucareiras, sobretudo nordestina, podem revelar 

aspectos que podem ter sido semelhantes e decisivos nas plantações americanas no período 

pós-emancipação. 

 É possível se afirmar isso, a partir do trabalho da professora Christine Dabat, em 

especial quando trata da “'Morada' na obra de José Lins do Rego e de Gilberto Freyre”, dois 

“irmãos de classe”
220

. Esses dois autores contribuíram para a construção da “paisagem 

intelectual da história do Nordeste” - afirma Dabat - “cuja sombra atingiu todos os escritos 

posteriores”
221

. 

 Esses autores, principalmente, o romancista José Lins do Rego, devido à possibilidade 

difusora de seus livros, a partir da exigência da leitura nos currículos escolares (“o primeiro 

romance, Menino de Engenho, contava 50 edições em 2001”
222

), propagaram uma ideia da 

paisagem “da sociedade canavieira”, representante da “memória coletiva de toda região”
223

. 

A desconstrução, devido a uma análise minuciosa realizada pela autora, possibilita um outro 

olhar sobre a “morada”. 

                                            

219  Ver Carvalho. 

220 De acordo com a autora “A 'Morada', isto é, as relações de trabalho vigentes nos canaviais de Pernambuco 

na lenta passagem da escravidão à proletarização”. Dabat. p. 131 

221 Ibid. p. 134. 

222 Ibid. p.135. 

223 Ibid. p. 133. É importante lembrar que a professora Christine Dabat utiliza literatura como material 

histórico, sobretudo, quando se trata de um material quase, ou completamente etnográfico, que revela, ainda 

que de maneira subliminar, as relações nada paternalistas/patriarcalistas, encontrando vestígios do 

darwinismo social, justificador da permanência da situação, status quo, do liberto na sociedade. 
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 No período pós-emancipação, a situação do liberto não mudou em absoluto. Além das 

leis que surgiram para coibir o trabalho do liberto, exigindo um período de qualificação para 

aprender a ser livre, a sua condição material – sem trabalho, sem terra para o roçado e, 

sobretudo, sem capital financeiro – fez com que a liberdade consistisse “apenas no direito de 

trocar de senhor na hora que lhe aprouvesse”
224

. 

 A troca de senhor consistia, na maior parte dos casos, na troca de sua mão-de-obra por 

moradia. Ou, mesmo quando não trocava de senhor, a permanência se dava sobre tais 

condições
225

. O controle de um grande número de pessoas, em um farto espaço, sobre um 

longo tempo, concedia ao senhor um certo poder que era associado à onipresença divina, no 

qual nada se passava na plantação e na política que ele  próprio não tivesse conhecimento, 

tendo direito, inclusive sobre vida e morte dos trabalhadores
226

. 

 Essa condição semelhante à escravidão, ou igual por completo e em todos os níveis, 

fez com que os “insubordinados” se deslocassem para os centros urbanos à procura de 

melhores condições de trabalho. Isso se deu no momento em que, o urbano passou a ser 

propagado como marco civilizatório, o que possibilitou a invisibilidade social das relações 

estabelecidas nas plantações e o distanciamento, ou cisão-metabólica, numa concepção 

marxiana, entre o urbano e o rural, ao menos teoricamente. 

 No entanto, o poder conferido ao senhor, extrapolava e extrapola os limites 

geográficos, devido a sua força e influência política que conseguiu protelar o reconhecimento 

do trabalho rural até 1963, no caso do Brasil, quando criado o Estatuto do Trabalhador Rural 

(ETR), vinte anos após da institucionalização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

que regia as relações de trabalho no espaço urbano. Esses fatores são estendidos ao espaço 

urbano, principalmente, devido à mobilidade do capital desses senhores e o consequente 

investimento e invenção do urbano. É, muito embora essa não tenham assumido a mesma 

característica, as relações de força estariam presentes entre os que inventavam o urbano e os 

que procuravam/procuram ter acesso a ele. 

 Esse período de invenção do urbano, enquanto marco civilizatório, coincide com os 

novos parâmetros sociais, marcados pela ideia de desenvolvimento. Teve como princípio a 

produção tecnológica (e essa como sendo, reconhecidamente, o conhecimento, a ciência) o 

que restabeleceu os vínculos coloniais, contrapondo aquela com a sabedoria popular, 

                                            

224 Manuel Correia de Andrade. Apud. Christine Dabat. p. 82. 

225 “A precaridade da situação dos trabalhadores rurais era extrema. Embora fossem citadas famílias que 

permaneceram no engenho por mais três ou mais gerações (após a abolição), a condição para isso era a 

rejeição absoluta ao senhor de engenho”. Dabat. p. 175. 

226 Ibid. 
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exoterismo etc. (como pudemos ver no capítulo II). 

 Esses aspectos reconfiguraram a divisão territorial e social internacional do trabalho, 

promovendo uma hierarquização do trabalho, com base no conhecimento que desqualificou, 

decisivamente, o trabalho dos pobres periféricos e, sobretudo rural. Ambos foram marcados 

por uma ideia científica eugenista, instrumento utilizado de maneira decisiva para nortear a 

participação daqueles na sociedade. Desse modo, os significados expressados na cor da pele 

que, sem dúvida, permaneceriam. As hierarquias de cor e a identificação do negro enquanto 

bárbaro, próximo à natureza, portanto, selvagem, o símbolo do primitivismo em uma 

sociedade moderna, não seriam subtraídos. Pelo contrário, a marginalização de uma 

determinada sociedade, ou ao menos de um povo, é uma forma de identificar os novos 

bárbaros na história
227

.  

 Desse modo, além da importação de mão-de-obra chinesa, houve a italiana, entre 

outras. Reconhece-se ainda a permanência das relações sociais nas plantações, a influência 

dos senhores na política e o uso de seu capital na formação do urbano. Muitos foram os 

estigmas escravocratas que permaneciam: a identificação do negro enquanto “vagabundo” foi 

o mais comum ocorrido não apenas neste país, mas em toda América. É importante também 

lembrar que a libertação no Brasil ocorreu cinquenta anos após a emancipação jamaicana. 

 Essas ideias eugênicas tiveram como meio difusor principal a literatura, entre os 

estudantes das classes médias e altas e até mesmo os de escolas públicas. Sugere-se, nesse 

contexto, que essa não foi uma característica unicamente brasileira, visto que a literatura é um 

instrumento europeu, podendo, assim, ter sido utilizado em outros países da América. Na 

Jamaica, Lady Nugent
228

 foi uma das pessoas que escreveram durante o período escravista e 

que, por certo, influenciou uma parcela importante da população, principalmente os 

descendentes ingleses. Um outro instrumento de difusão dos eugenismos foi a academia, que 

teve maior influência entre os intelectuais e administradores do espaço público. Essas 

questões possibilitam que se visualize a reconfiguração das técnicas de enquadramento, 

principalmente as relacionadas à opressão e ao controle, mesmo havendo uma produção de 

                                            

227 ZEA, Leopold. Filosofia de la historia americana. Mexico: Fundo de cultura economica, 1978.  e  Discurso 

desde a marginalização a barbárie; seguido de A filosofia latino-americana como filosofia pura e 

simplesmente. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. 

228 “É extraordinário observar o efeito imediato do clima e do estilo de vida deste país na mente e nas maneiras 

dos europeus, particularmente os de extração inferior. Nas camadas superiores, eles se tornam indolentes e 

inativos, negligentes com tudo o que não seja comer, beber e se regalar, e ficam quase inteiramente 

dominados por suas favoritas mulatas. Nas camadas inferiores dá-se a mesma coisa, com o acréscimo da 

presunção e da tirania […] o linguajar crioulo não se restringe aos negros. Muitas das senhoras não educadas 

na Inglaterra falam uma espécie de inglês rudimentar, com um arrastar indolente das palavras que é muito 

cansativo, se não repugnante”. Lady Nugent. Apud Sidney Mintz e Richard Price. O Nascimento da Cultura 

Afro-Americana: Uma Perspectiva Antropológica. Rio de Janeiro: Pallas: UCAM, 2003. p.54 
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novas tecnologias (como foi visto no capítulo 2). 

 Contudo, é importante frisar que no Brasil a discriminação não está relacionada apenas 

à cor, ou a uma etnia específica. Há uma discriminação presente, quando a raça soma-se a um 

outro fator, igualmente importante – numa perspectiva de compartilhamento de laços sociais e 

culturais – que é a classe. Não há uma discriminação em relação ao negro que está nas elites 

sociais e, consequentemente, compartilham de mesmas regras de sociabilidade e cultura, 

vivenciam os mesmos espaços (escolas), moram nos mesmos locais (condomínios), e 

trabalham dividindo os mesmos cargos de trabalho, mas, sobretudo, ao pobre. E como a maior 

parte dos pobres são negros, essas duas categorias se encontram, muito frequentemente, 

associadas ao lugar de moradia desses, a favela
229

. 

  No período escravista, principalmente no que diz respeito aos séculos XVIII e XIX, os 

estigmas racistas estavam associados aos escravos, de um modo geral, pois nesse período já 

havia ocorrido muito miscigenação. Além disso, não eram apenas crioulos e africanos, os 

escravos, mas também brancos europeus (irlandeses, portugueses, entre outros). No período 

pós-emancipação, houve uma propagação da ideia de que o negro, era o representante maior 

da escravidão, e a cor da pele fez com que o estigma fosse muito bem associado e logo 

adotado como parte da memória coletiva.  

  É importante dizer isso, pois, em seu trabalho, Ianni procura mostrar a distância com 

que os brancos, ainda que morando em um mesmo bairro que os negros, em Florianópolis – 

mas pode ser perfeitamente estendido a uma parte do território brasileiro – procuram manter 

dos negros, pois os consideram desordeiros, sem costumes, sem educação etc. É certo que a 

pesquisa realizada é datada de 1955, mas não significa dizer que mudou; não por completo. 

Há uma diferença importante que os moradores da periferia fazem do seu lugar. Nos morros 

recifenses, é muito comum aqueles que moram na parte de baixo do morro não se 

considerarem favelados, ou se referirem aos que moram acima, como sendo uma classe 

distinta. Esses traços de sociabilidade estão muito bem gravados num percurso histórico. 

Desse modo, o estudo realizado por Octavio Ianni é muito importante, sobretudo, no que 

concerne à existência de uma questão norteadora na sociedade brasileira, que ainda não 

conseguiu solucionar seus problemas, associados ao período escravista.  

 Como uma forma de procurar reverter o quadro dessa situação, em 1931, surge a 

Frente Negra. Essa frente tinha um estatuto político e tinha atuação em diversas áreas, 

inclusive voltadas para o desporto e preparação militar. A partir da formação desse e o 

                                            

229 Ver IANNI, Octavio. Raças e Classes Sociais no Brasil. São Paulo; Brasiliense, 2004. 
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consequente reconhecimento por parte da sociedade, foi que o negro começou a ter acesso ao 

mercado de trabalho. A carteira do partido era, reconhecidamente, o documento que 

comprovava a honestidade do negro
230

. 

 No entanto, o partido se dissolveu com a ditadura do Estado Novo e não voltou à 

atividade posteriormente. Após quase quarenta anos, 18 de junho de 1978, surgiu o 

Movimento Negro Unificado (MNU). Este, por sua vez, tinha certos impasses entre dois 

setores, o “culturalista” e o “político”. Luiz Alberto, operário da PETROBRÁS e militante do 

MNU – entrevistado por Jônatas C. Da Silva
231

 - disse que “o setor artístico não compreendeu 

a articulação que deve existir entre a cultura e a política e vice-versa. Na verdade, ninguém na 

época entendia”. Nesse contexto, percebe-se que houve um esquecimento que os negros 

escravizados utilizavam os materiais culturais e religiosos para um determinado fim político, 

seja como um fator de reconhecimento de sua humanidade, seja como resistência no cotidiano 

ou como grandes revoltas.  

 Diz-se isso para visualizar o aspecto político das ditaduras no Brasil que, devido à 

constância e à duração, talvez tenha, ao menos ideologicamente, surtido efeito desmobilizador 

maior que a própria escravidão. Não se deseja afirmar, em sentido algum, que, se não fosse 

isso, o hip hop teria nascido aqui e não alhures; tampouco que a escravidão não foi opressora. 

Quer-se mostrar apenas que as condições políticas e sociais vivenciadas na Jamaica 

possibilitaram, em primeiro lugar, o não distanciamento de três aspectos importantes, quais 

sejam: o político, o cultural e o religioso – como um fator estruturante das manifestações 

negras, além de sua identidade africana. 

 As mudanças legislativas, no final do século XIX e início do século XX, não 

significam, em absoluto, que houve mudanças práticas, nem na Jamaica nem mesmo no 

Brasil. Além disso, as formas de opressão tornaram-se, em certo sentido, mais rebuscadas. A 

qualificação para o trabalho, comprovada pela aquisição de um diploma, melhor se concedido 

por boas universidades, substitui, de certa maneira, os títulos de nobreza concedidos pelo 

Estado
232

. Qualifica-se, dessa forma, quem está preparado para assumir determinados postos 

                                            

230 BARBOSA, Márcio. Frente Negra Brasileira: Depoimentos. São Paulo: Quilombohoje, 1998. Depoimento 

de Francisco Lucrecio. 

231 SILVA, Jônatas C. Da. História de Lutas Negras: Memórias do Surgimento do Movimento Negro na Bahia. 

p.285. In. João José Reis. Escravidão e Invenção da Liberdade. 

232 Para Pierre Bourdieu “Todo o racismo é um essencialismo e o racismo da inteligência é a forma de 

sociodicéia característica de uma classe dominante cujo poder assenta em parte na posse de títulos que, como 

os títulos escolares, são considerados garantias de inteligência e que tomaram o lugar, em muitas sociedades, 

e no que se refere ao próprio acesso às posições de poder econômico, dos títulos de propriedade e os títulos 

de nobreza[...] A classificação escolar é uma classificação social eufemizada, portanto naturalizada, 

absolutizada, uma classificação social que sofreu já uma censura, e portanto uma alquimia, uma transmutação 
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de trabalho e, consequentemente, desqualificam-se os que não têm acesso a eles. Se, em um 

momento, obrigou-se a trabalhar compulsoriamente, agora se obriga a qualificação para o 

trabalho. Por parte do Estado isso é, em amplo sentido, positivo, pois há uma divisão 

territorial social/natural do trabalho, com base na suposta desqualificação. Desse modo, 

quanto maior for o excedente de mão-de-obra disponível para um trabalho “desqualificado”, 

mais barato esse trabalho será e maior o lucro que será obtido com ele
233

. 

 À luz da hegemônica força que perpassa a sociedade, a questão étnica e de uma 

superação delicada e pessoal, curiosamente nessa circunstância subsume o indivíduo e fica o 

grupo étnico na análise. Dessa forma, reconhecidamente são pouco contabilizados os casos de 

ascensão de negros, inclusive se destacar isso em si, já é um reconhecimento de que a questão 

não foi superada.  

 É claro que, além da aquisição do diploma e um suposto letramento, a linguagem foi 

um grande fator de discriminação por parte das elites sociais. Primeiramente, a divisão feita 

entre letrados e iletrados marca diferenças tão claras na sociedade que demarcam, 

praticamente, uma diferença entre espécies
234

. Por consequência, tudo que venha a ser cantado 

em uma linguagem, dita desprivilegiada, não se é ouvido ou não se é considerado como sendo 

música 
235

. 

 

 

5 – Uma Breve Consideração sobre Linguagem 

 

 A linguagem, referindo-se de maneira particular ao uso da língua nas manifestações, 

inclusive o hip hop, é uma questão muito importante a ser analisada, como se referiu o 

professor Adjair Alves
236

. O seu uso determina, sobretudo, um posicionamento político, 

                                                                                                                                        

tendendo a transformar as diferenças de classe em diferenças de 'inteligência', de 'dom', quer dizer em 

diferenças de natureza”. O Racismo da Inteligência. In. Questões de Sociologia. Lisboa: Fim de Século, 

2003. p. 278-9. 

233  HARVEY, David. A Produção Capitalista do Espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 

234 Peter Sloterdijk. Regras para o Parque Humano: Uma Resposta à Carta de Heidegger sobre o Humanismo. 

São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 

235  É nesse sentido que Bourdieu  traz as suas contribuições, afirmando o seguinte: [...] não há nada que, tanto 

como os gostos em matéria de música, permita afirmar a 'classe' de cada um, nada também que tão 

infalivelmente o classifique. Mas a exibição da cultura musical é uma exibição cultural como as outras. A 

música é [...] a mais espiritualista das artes do espírito e o amor da música é uma garantia de 'espiritualidade' 

[... ]Ser 'insensível à música' é uma forma especialmente inencontrável da barbárie: a 'elite' e as 'massas', a 

alma e o corpo [...].Pierre Bourdieu. A Origem e a Evolução das Espécies de Melómanos. In. Questões de 

Sociologia. p.163-64 

236 ALVES, Adjair. O Rap é uma Guerra e eu sou o Gladiador: um estudo etnográfico sobre as práticas sociais 

dos jovens hoppers e suas representações sobre a violência e a criminalidade. Tese (doutorado). Universidade 



105 

 

baseado na vivência dos hoppers, que reflete uma dada realidade no espaço. Morar num 

mesmo bairro e vivenciar os mesmos espaços não significa dizer que compartilham uma 

mesma realidade. 

 No entanto, antes mesmo de tratar-se dos usos da língua como posicionamento 

político, faz-se necessário abordar a influência da língua africana. Pois se está procurando 

tratar de uma manifestação cultural que possui elementos criados pelos escravos nas 

plantações e trazidos por eles do continente africano. Esses elementos, como se procurou 

mostrar, eram e são formas de resistir à escravidão e que tomaram outros significados com o 

tempo, mas está associado a uma demanda social, seja pelo reconhecimento da cultura, seja 

utilizando essa para manifestar seus anseios e a opressão vivenciada no cotidiano. 

 Foram muitos os elementos culturais e religiosos trazidos, criados e recriados: 

deidades, comidas, danças, roupas, entre outros. Muitos dos quais passaram a fazer parte do 

cotidiano, ainda que despercebidamente, como os pratos típicos e as manifestações culturais, 

ainda que não haja um reconhecimento social de quem os criou. Isso, de certo modo, promove 

uma certa incompreensão por parte dos que assistem a esse fato. 

 A língua foi um desses elementos trazidos e recriados. Afinal, do século XVI ao século 

XIX, o tráfico transatlântico trouxe uma média de cinco milhões de falantes de línguas 

africanas que foram trazidos de duas grandes regiões: “a região banto, situada ao longo da 

extensão sul da linha do equador, e a região oeste-africana ou sudanesa, que abrange 

territórios que vão do Senegal à Nigéria”
237

. 

 Levar em consideração as línguas africanas no processo de construção da língua 

portuguesa no Brasil é, para Castro “ter a atuação do negro-africano como personagem falante 

no desenrolar dos acontecimentos”
238

. A autora sugere que para explicar tal fato, seria 

necessário compreender a questão socioeconômica. O que se procurou fazer até o momento; 

além da natureza linguística que favoreceu; de algum modo, o avanço do componente 

africano. 

                                                                                                                                        

Federal de Pernambuco. CFCH. Antropologia, 2009. 

237 “A região banto compreende um grupo de 500 línguas muito semelhantes, que são faladas na África sub-

equatorial. Entre elas, as de maior número de falantes no Brasil foram três línguas angolanas: quicongo, 

também falada no Congo, quimbundo e umbundo. Das línguas a oeste-africanas ou sudanesas, seus principais 

representantes no Brasil foram os povos do grupo ewe-fon provenientes de Gana, Togo e Benin, apelidados 

pelo tráfico de minas ou jejes, e os iorubás da Nigéria e do Reino de Queto (Keto), estes últimos na vizinha 

República do Benin, onde são chamados de nagô”. CASTRO, Yeda Pessoa de. Das Línguas Africanas ao 

Portugês Brasileiro. Disponível em: http://www.smec.salvador.ba.gov.br/documentos/linguas-africanas.pdf, 

acessado em: 23 de dezembro de 2009. p.1. Ver também. A influência de Línguas Africanas no Português 

Brasileiro e Dimensão dos aportes Africanos no Brasil. Disponível em: 

http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n16_p24.pdf, acessado em 21 de dezembro de 2009. 

238 Ibid. p. 2. 

http://www.smec.salvador.ba.gov.br/documentos/linguas-africanas.pdf
http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n16_p24.pdf
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 De acordo com a autora, algumas foram as questões que contribuíram para a expansão 

do elemento africano no português do Brasil: o grande número de escravos que por três 

séculos foi maior que o número de portugueses e outros europeus; b) a figura da mulher, a 

mãe-preta/ama de leite, no seio da família colonial; c) os escravos ladinos, “aqueles que, 

aprendendo rudimentos de português, podiam falar a um número maior de ouvintes, e 

influenciá-los, resultando daí por adaptarem uma língua à outra e estimularem” - continua 

Castro - “a difusão de certos fenômenos linguísticos entre os não bilíngues”
239

; acrescenta-se 

mais um; d) o tráfico interprovincial que possibilitou a difusão desses elementos, tornando-os 

presentes na maior parte  do território brasileiro. Aragão
240

, por seu turno, afirma que é pouco 

provável que as palavras africanas sejam apenas regionais. Para a autora, essas estão presentes 

em todo o país. 

 Esse processo de interação entre as línguas africanas e o português antigo está 

relacionado a fatores sócio-histórico e culturais. Mas, o que provavelmente mais contribuiu 

foi a semelhança da estrutura linguística presentes nessas línguas
241

. No caso particular do 

Brasil, devido as reformas pombalinas e sua consequente política glotocida – matadora de 

língua
242

 - os escravos não conseguiram criar, ou mesmo, dar continuidade a um sistema 

linguístico crioulo. Todavia, conseguiram, de maneira sublime, influenciar, decisivamente, a 

língua portuguesa no Brasil
243

. 

 Os muitos dialetos falados em todo o Brasil, nas zonas rurais, em quilombos e alguns 

centros urbanos, demonstram, em certo sentido, a não total eficiência das reformas e a 

resistência de determinados povos em um determinado espaço. Mas, funcionou decisivamente 

                                            

239 Ibid. p.1. 

240 No entanto, “as influências fonético-fonológicas e lexicais das línguas africanas no português do Brasil 

levam-nos a falar não em influências diatópicas ou regionais, mas em influências diastrásticas ou sociais. Ou 

seja, são falares das classes não alfabetizadas ou semi-alfabetizadas que sofreram maior influência fonético-

fonológica e léxica das línguas africanas [...]”. ARAGÃO, Maria do Socorro da Silva. A Presença Africana 

nos Falares Nordestinos. Disponível em: http://www.profala.ufc.br/Trabalho4.pdf, acessado em 24 de 

dezembro de 2009. p.7. 

241 “Essa semelhança estrutural provavelmente precipitou o desenvolvimento interno da língua portuguesa e 

possibilitou a continuidade da pronúncia vocalizada do português antigo na modalidade brasileira (onde as 

vogais átonas também são pronunciadas), afastando-a, portanto, do português de Portugal, de pronúncia 

muito consonantal […] Nesse processo, o negro banto, pela antiguidade, volume populacional e amplitude 

territorial alcançada pela sua presença humana no Brasil colônia, ele, como outros adquiriu o principal agente 

transformador da língua e foi seu difusor pelo território brasileiro sob regime colonial e escravista. Castro. 

Das Línguas Africanas ao Português Brasileiro. p. 3-4. 

242 Aragão. Opcit  

243 Como se está falando da influência das línguas africanas no português do Brasil, não se quer dizer, em 

absoluto, que as línguas indígenas não influenciaram essa lingua. Pelo contrário, as línguas indígenas, são 

matrizes “pré-existentes e mais localizada no Brasil”, como afirma Castro. Contudo, se concentrar-se-á, 

ainda que de maneira breve, na influência africana, visto que, o presente trabalho procura tratar de uma 

manifestação cultural e movimento social, eminentemente afro-americano. Entenda-se americano, não como 

referindo-se apenas a um país em particular, mas em termos de continente. 

http://www.profala.ufc.br/Trabalho4.pdf
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para a maior parte da sociedade, principalmente, para as elites sociais. Nessa perspectiva, 

pode-se dizer que a língua portuguesa popular é um elemento importante a ser compreendido 

como um processo sócio-histórico e não com base em parâmetros da gramática normativa, 

representante maior de um racismo/eugenismo científico
244

. Este por sua vez, desqualifica, 

sobremaneira, o uso que as classes populares fazem da língua. Além disso, não reconhece os 

elementos africanos na língua portuguesa do Brasil, que a fez permanecer parecida com o 

português antigo, tomando um rumo, completamente diferente do português de Portugal. 

 Nessa perspectiva, Barros, afirma que, apesar de essas duas línguas (Português de 

Europeu e Português Brasileiro), serem consideradas uma só, “São diferentes, pois se marcam 

por se historicizarem distintamente em suas relações com a história de seus países”. Desse 

modo, essas línguas “produzem discursos distintos, significam diferentemente, filiam-se, 

portanto, as discursividades distintas”.  A imposição de uma homogeneidade, tem, por fim, 

um único objetivo: produzir “o silenciamento das vozes do povo, principalmente, os 

pertencente às classes populares”
245

. 

 Eduardo Guimarães
246

, em seu breve artigo, ao tratar sobre o processo sócio-histórico 

da língua portuguesa no Brasil, mostra, de maneira precisa, como as relações de poder 

estabelecidas pelo Estado foram demasiadamente decisivas para o reconhecimento de uma 

língua e o consequente silenciamento de outras. Pois, ao se depararem com línguas de 

imigrantes, além das línguas locais, ou ao menos existentes já há algum tempo no Brasil 

(africanas e indígenas), fazem com que o Estado brasileiro reconheça as línguas europeias 

como línguas de estado, ou seja, civilizada, em contraposição às línguas das nações étnicas 

indígenas e africanas. Esse foi o mesmo princípio utilizado em relação à religião, como visto 

anteriormente. 

 A língua é, desse modo, uma das principais representantes dos jogos de poder que se 

instituíram na sociedade. É a condição material, sobrevivente no curso da história “universal” 

                                            

244 A Professora Christine Dabat, em seu trabalho, demonstra como a língua foi utilizada de forma decisiva para 

o reconhecimento de uma racionalidade, sobretudo, humanidade. Demonstra isso a partir das obras de José 

Lins do Rego, em uma passagem que o autor descreve uma “trabalhadora, antiga escrava” africana, mais 

precisamente de “Moçambique”. “Os traços que singularizavam 'essa velha africana' eram altamente 

negativos. Primeiro, '[e]la não sabia falar, articulava uma meia língua'. Uma 'meia língua', como existisse tal 

idioma, a não ser na ideia subjacente de que a pessoa não fosse inteira, completa, ou completamente. Ora, 

falava sim. Não falava o português completamente […] A ideia é de uma incapacidade estrutural, um atraso 

pessoal, mas que, associado ao fato de ela ser 'africana', poderia ser entendido do ponto de vista eugênico”. 

Christine Dabat. Moradores de Engenho. p. 179. 

245 BARROS, Maria Emília. As Marcas da Polifonia na Produção Escrita de Estudantes de Universitários. Tese 

(doutorado). Linguística. Universidade Federal da Bahia. 2007. p. 22.  

246 GUIMARÃES, Eduardo. A Língua Portuguesa no Brasil. in Línguas do Brasil. Ciência e Cultura.  Revista 

da SBPC. Ano 57. n° 2. Abril – Junho, 2005. p. 24 – 28.  
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– como se procurou mostrar no primeiro capítulo – dos elementos de poder que conferem a 

determinadas classes e grupos sociais o status de humanos, em relação aos demais falantes. 

Falantes de uma língua débil, ou “uma meia língua”, incapazes de apreender uma língua 

eminentemente humana. 

 Nessa perspectiva, a língua portuguesa em circulação no Brasil é um elemento 

norteador para a compreensão das relações sociais estabelecidas e as manifestações culturais, 

uma vez que a oralidade é o material constitutivo dessas culturas. A oralidade, por seu turno, 

influencia as expressões corporais e o conjunto estético para o desfecho da cultura. Para a 

música não é diferente. 

 

 

6 – A Importância da Música 

 

Não é nada novo declarar que para nós a música, o gesto e 

a dança são formas de comunicação, com a mesma 

importância que o dom do discurso. Foi assim inicialmente 

que conseguimos emergir da plantation: a forma estética 

em nossas culturas deve ser moldada a partir dessas 

estruturas orais
247

. 

  

 A música, na concepção de Bourdieu, é a arte “pura” por excelência. Situa-se, por 

assim dizer, para além das palavras, pois não diz absolutamente nada e nada tem a dizer. Para 

Bourdieu, a música, exceto algumas raras expressões recentes, “[...] representa a forma mais 

radical, mais absoluta da denegação do mundo e especialmente do mundo social em que toda 

a forma de arte realiza” 
248

. É certo que o autor está se reportando à música clássica, erudita. 

Em sua concepção, é a aversão dos estilos de vida diferentes, a mais forte barreira entre as 

classes. E, sem dúvida, a música seria o material mais aguçado dessas diferenças.  

 A música trazida, criada e recriada pelos escravos nas plantações são diferentes da que 

Bourdieu menciona, pois combinado a outros fatores como a expressão do corpo, ela 

ultrapassa o limite da língua. “O poder e significado da música no âmbito do Atlântico negro 

têm crescido em proporção inversa ao limitado poder da língua”
249

. 

 Esses fatores diferenciam-se completamente de uma cultura literária europeia e sua 

centralidade no texto. Se a música nada dizia é porque poderia ser dito no texto e qualquer 

                                            

247 Eduard Glissant. Apud. GILROY, Paul. Antlântico Negro. São Paulo: Ed. 34; Rio de Janeiro: Universidade 

Cândido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001. p.162. 

248  Ibid. p.164. 

249 Paul Gilroy. p. 160. 
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sensação prazerosa, ou sentimentos envolvendo a raiva, ódio e amor, deveria ser mantida sob 

o extremo rigor do corpo. Nada poderia ser dito. Seria, desse modo, a exemplificação máxima 

da domesticação e da ação da mente sobre o corpo. Todas as sensações podem apenas ser 

compartilhadas entre o escrito e o leitor. É certo que essas descrições condizem com as elites 

sociais e não as classes populares europeias. 

 Essas classes populares tanto influenciaram como foram influenciadas pelos escravos. 

A plantação seria o grande mediador disso, principalmente na região do Caribe e os estados 

estadunidenses, sob influência francesa. No Brasil, houve um convívio entre os escravos, 

tanto africanos quanto europeus e trabalhadores europeus por contrato. Contudo, os 

documentos levam a crer que essas relações se deram mais frequentemente no espaço urbano. 

No Caribe, por sua vez, devido à mista mão-de-obra (por contrato, escravos e libertos), tendo 

a presença do trabalho europeu, possibilitaram-se essas influências em via dupla. 

 Arrisca-se ainda dizer que a influência de classes populares europeias se deu entre as 

colônias que eram administradas por países europeus que possuíam colônias no próprio 

continente europeu. Por exemplo, a Inglaterra anexou a Irlanda a seu território, estabelecendo 

relações coloniais muito semelhantes, inclusive, comparando os irlandeses a animais
250

. O 

mais comum, ou o esperado, seria que pessoas desses países viessem a trabalhar como 

escravos nas plantações caribenhas. É nesse sentido que Mintz menciona o fato de que 

irlandeses eram vendidos como escravos nas feiras
251

. Como efeito, não é, de modo algum, 

inesperado que realmente houvesse influências, pois tanto os EUA quanto a Jamaica estavam 

sob administração inglesa, ainda que o Estado de Luisiana tivesse uma certa presença de 

franceses.  

 Mas também não se pode excluir, de modo algum, a existência de classes populares 

europeias (trabalho por contrato/escravo) nas plantações e no espaço urbano, sem estar 

vinculada à situação exposta acima. A interação dessas duas classes, por vezes, dava-se, 

devido às condições de trabalho muito semelhantes, o que Mintz chamou de escravidão 

indireta, já supramencionado. Além dessa intervenção havia a dos filhos de senhores com 

escravas, o que denominava uma outra relação, mas que, no momento pós-emancipação, não 

                                            

250 “Na década de 1650, um capitão no regimento do general Ireton contou de que modo, quando uma 

guarnição irlandesa foi destraçada em Cashel, no ano de 1647, os vencedores encontraram entre os mortos 

'vários que tinham caudas de quase vinte centímetros'; e, quando se duvidou da história, quarenta soldados 

apresentaram-se para testemunhar, sob juramento, que as tinham visto pessoalmente […] Uma vez percebidas 

como bestas, as pessoas eram passíveis de serem tratadas como tais. A ética da dominação humana removia 

os animais da esfera de preocupação do homem. Mas também legitimava os maus-tratos àqueles que 

supostamente vivia uma condição animal”. THOMAS, Keith. O Homem e o Mundo Natural: mudanças de 

atitude frente as plantas e aos animais, 1500-1800. São Paulo: Cia das Letras, 1988. p. 50-3. 

251 Sidney Mintz. O Poder Amargo do Açúcar. 
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houve diferença alguma no tratamento
252

, pois as leis estatais não dependiam unicamente do 

poder do senhor. 

 A música seria, sobretudo, vital, no contexto da plantação, “no momento em que a 

indeterminação/polifonia linguística e semântica surge em meio à prolongada batalha entre 

senhores e escravos”
253

. Talvez a mais expressiva característica dessas expressões tenha sido a 

antifonia (chamado/canto e resposta). Desde o jazz ao repente, ou mesmo aos jogos de 

capoeira em que o golpe é sempre a resposta à ação do outro. Essa pode ter sido, de algum 

modo, a característica principal expressada de modos diferentes, tendo uma presença quase 

completa nas Américas e, muito provavelmente, é um elemento africano
254

. 

 Hobsbawm, ao analisar a história social do jazz, percebe que não há nenhum limite 

preciso entre esse estilo musical e os tipos anteriores de música que o fizeram emergir. Talvez 

porque o sincretismo sempre foi uma característica presente na cultura escrava nas plantações, 

embora sempre fossem mais sofisticados que essas. Uma das características do jazz “é o uso 

de escalas originárias da África ocidental” - afirma o autor - “ou da mistura de escalas ditas 

europeias e africanas; ou ainda da combinação de escalas africanas com harmonias 

europeias”
255

. 

 O ritmo é o elemento em que o jazz se apoia. Em assim sendo, o compositor é o 

coadjuvante, enquanto o papel principal é desempenhado pelo arranjador. Isso faz com que os 

repertórios de jazz sejam muito reduzidos, dando ênfase ao improviso (canto e resposta), tanto 

cantada quanto instrumental, visto que os instrumentos se baseiam nas vozes, nos e 

sentimentos de um povo e, consequentemente, na situação vivida por esse
256

. Uma das 

maiores críticas feitas por Gilroy
257

 ao hip hop, com certa razão, é a preocupação que esse 

estilo musical tem em agradar uma indústria cultural, abandonando os elementos centrais de 

sua existência. 

 Contudo, apesar de sua crítica contundente, não se pode esquecer elementos de rua do 

hip hop, não os apenas relacionados a expressões corporais e estéticas, mas ao rap (rythm and 

poetry) free style, que tem a antifonia como característica central. Não que isso venha a ser 

um fator em defesa de uma característica africana em um estilo musical, negando, nessa 

                                            

252 Ver HOBSBAWN, Erick. A História Social do Jazz. Rio de Janeiro, 1990. 

253 Paul Gilroy. Atlântico Negro. p. 160. 

254 A antifonia “passou a ser vista como uma ponte para outros modos de expressão cultural, fornecendo, 

juntamente com a improvisação, montagem e dramaturgia, as chaves hermenêuticas para o sortimento 

completo de práticas artísticas negras”. Gilroy. p. 167. 

255 Erick J. Hobsbawm. p. 42. 

256 Ibid. 

257 Gilroy. Atlântico Negro. 
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perspectiva, o processo dinâmico em que se dá a cultura. No entanto, não se pode negar tal 

fato, pois a negação leva, necessariamente, a uma hierarquização dos elementos culturais de 

um mesmo estilo musical, um tanto quanto “marginalizado”. 

 Hobsbawm, em seu interessante trabalho, percebe que os elementos africanos, 

principalmente os da África Ocidental que sobreviveram à sociedade escravocrata, tiveram 

maior eco e respaldo no Haiti e Luisiana, principalmente dos donos de escravos católicos. 

Pois, como esses não estavam preocupados em salvar a alma
258

 de seus escravos, toleravam e 

até mesmo encorajavam um certo paganismo com certo toque de cristianismo. As 

características principais dos africanismos, além da antifonia, como já mencionado foram a 

escala pentatônica comum, os timbres e inflexões da voz que, por sua vez, estenderam-se a 

todos os instrumentos. 

 “As danças de vodu ao som de tambores, oficialmente aceitas, em Congo Square, 

Nova Orleans, não pereceram até meados de 1880”
259

. Mas a música trazida pelos escravos se 

fundiu muito rapidamente com os componentes europeus e o jazz “é o resultado dessa 

fusão”
260

. Na Martinica, inclusive, onde as condições culturais e opressoras eram semelhantes, 

desenvolveu-se uma mescla musical muito semelhante
261

. 

 É importante, nessa perspectiva, compreender os elementos centrais da cultura afro-

americana e onde elas foram forjadas. Mesmo que esses elementos remontem a outros 

significados, identificam, no mínimo, um embate cultural entre classes. Principalmente nos 

Estados Unidos, onde foi forjada uma indústria cultural branca, empenhada em imitar os 

negros. No Brasil não houve uma indústria propriamente dita, ao menos não declaradamente. 

Mas houve expressões culturais que se propuseram elitista em seu nascimento, como o caso 

da Bossa Nova, muito embora, a união de Baden Powell e Vinícios de Morais, procurassem 

anular, ou reduzir essa proposta inicial, denominou-se de afro-samba e não de afro-bossa ou 

                                            

258 É importante frisar que essa é a concepção de Hobsbawm, que não necessariamente é a verdadeira. Ou, ao 

menos, pode estar relacionada apenas aos EUA. Essa ideia pode levar a crer que a escravidão sob domínio 

católico tenha sido tão doce quanto o açúcar. Como já vimos anteriormente, essa observação do autor, não 

condiz com a realidade brasileira. 

259 Hobsbawm. p. 52. 

260 “O jazz surgiu no ponto de intersecção de três tradições culturais europeias: a espanhola, a francesa e a 

anglo-saxã. Cada uma delas produziu um tipo de fusão musical afro-americana característica: latino-

americana, a caribenha e a francesa […] A tradição francesa é muito mais importante, principalmente por ter 

sido completamente assimilada pela classe especial de escravos libertos que crescia em Nova Orleans: os 

gens de couleur ou créoles de ascendência francesa […] Os créoles, por sua vez, o levaram para os negros de 

classes inferiores quando, nos ano 1880, o aumento da segregação os privou de sua posição privilegiada. ”. 

Ibid. p. 53.  

261 Hobsbawm afirma ainda que o “fator que contribuiu mais do qualquer outro para o desenvolvimento forte e 

resistente da música folclórica em uma sociedade capitalista foi a sua não inundação por padrões culturais 

das classes superiores”. p. 55. 
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bossa afro-brasileira. 

 Os elementos culturais do ex-escravo estadunidense foram ganhando elementos 

identitários com o fim da escravidão e a consequente segregação racial que acabara de vez o 

pouco privilégio que tinham os crioulos, livres e libertos nas plantações, promovendo, desse 

modo, uma unidade
262

. Esta permitiu a apropriação de elementos centrais para o forjar outros 

elementos culturais, possibilitando, sobretudo, outros sincretismos. 

 Isso foi o que ocorreu com o hip hop, pois, além das influências do próprio jazz (que já 

era uma interseção de vários elementos culturais), teve participação decisiva com a imigração 

dos jovens jamaicanos para os EUA, devido às condições de trabalho impostas. Isso não 

distanciava as realidades das plantações em relação àquele momento preciso da história 

jamaicana. 

 De fato, havia um elemento que articulava as situações na Jamaica e nos EUA, a 

racialidade, que havia sido norteadora da formação e invenção cartográfica do planeta, como 

estudado no Capítulo I, e que, por consequência, influenciou as relações sociais no período 

escravista e mesmo posterior a ele. A proliferação das discussões sobre as condições de 

trabalho, ou oferta deste, além de garantias de direitos, era comum aos dois.  

 De um lado, na Jamaica, utilizavam dos soud sistems (equipes de som em que havia 

vários componentes, entre eles os DJ's e os Toasters). Esses eram animadores e utilizavam 

uma espécie de rima, o toasting. Essa rima era expressa a partir de um canto falado, 

elucidando questões como a violência nas favelas, a situação política daquele país, além de 

falar sobre temas que, até então, eram polêmicos, como sexo e drogas. Os Toasters são os 

antepassados diretos dos Mestres de Cerimônia (MC's). Mas “parecem ter sido os griot, 

contadores de história que carregavam na memória a tradição das tribos africanas”
263

. 

 Por outro lado, os EUA estavam passando por um momento conturbado, em que os 

“marginalizados” dos guetos lutavam por fazer valer suas propostas e, sobretudo, o 

reconhecimento dos direitos humanos. Desse modo, como em outros períodos da história 

afro-americana, “a cultura se constituía um instrumento essencial na luta, numa sociedade que 

                                            

262 Não se entende aqui, unidade como homogeneidade. A unidade é a ideia de pertencimento a um grupo, 

classe e/ou raça. 

263 “Essa tradição poética é recuperada por volta da década de 1970 e apropriada pelos movimentos culturais 

que estavam em desenvolvimento nos guetos americanos. Recitando poemas sobre bases percussivas com 

influências do jazz [...]”. ALVES, Adjair. O Rap é uma guerra e eu sou o gladiador. p. 68-9. Em essa tradição 

ressurgindo na década de 1970, faz crer que, realmente, pode ter sido influenciado pelos jamaicanos. Pois, 

como bem lembra Hobsbawm, africanismo puro, nos EUA, só existiu em Luisiana. Isso possibilita a adoção 

de africanismos de outros lugares, ou, mesmo a fusão desses africanismos, devido à mobilidade dos negros 

em território estadunidense, colaborando não apenas politicamente, mas, sobretudo, no intercâmbio de 

elementos culturais. 
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procurava, por todos os meios, negar a identidade do povo negro escravizado”, afirma Alves. 

“Reconhecer sua identidade, suas origens e sua luta constituíam o primeiro ato para a 

libertação”
264

.  

 Um outro elemento político que possibilitou sincretismos entre os elementos culturais 

jamaicanos e estadunidense (afro-estadunidense) foi o encontro desses no espaço urbano, a 

luta literal por espaço. Em muitos casos, essas lutas se davam entre os próprios afro-

estadunidenses, ou desses com os “latinos” de diversas nacionalidades. A luta era um 

instrumento de visibilidade, apesar de negativo, mas refletiu positivamente nas expressões 

corporais como o break, um dos elementos do hip hop. Essas expressões sempre estiveram 

presentes nas plantações, tal como afirmou Eduard Glissant. De um modo muito peculiar, os 

elementos culturais foram levados das plantações para a cidade, em nível consciente ou não, 

mas foi devido às condições semelhantes encontradas nesses espaços. 

 Não é nenhum devaneio afirmar isso. Pois, partindo do trabalho de Hobsbawm, em 

relação ao jazz, ele próprio afirma que as condições entre o Estado de Luisiana e a ilha da 

Martinica eram semelhantes: colônias francesas; no caso de Luisiana, apenas parcialmente 

francesa. Esta tinha uma preferência por escravos advindos do Daomé. Ou seja, havia um 

grande contingente populacional, advindo de um único lugar, o que possibilitou a transposição 

de materiais culturais puros, facilitou também a socialização, principalmente, devido à língua, 

o que ajudou a (re)criar elementos culturais que devido às condições opressivas; tão próximas, 

culminando em um elemento cultural, nesse caso, musical, muito próximos. 

 Nos EUA, a situação (o gueto) entre as etnias era o fator principal que os unia. Uma 

outra semelhança era a condição de trabalho – ou não trabalho devido à racialização, 

fortemente presente nos EUA. Isso culminou em várias agressões a afro-estadunidenses e 

“latinos”, principalmente jovens. O sincretismo entre elas foi a consequência, possibilitando 

encontrar materiais culturais afro-estadunidense, dos “latinos” e dos jamaicanos. Os 

“latinos”
265

, de acordo com Alves
266

, contribuíram mais decisivamente com o break.  

 Sabe-se ainda que um elemento cultural tem tendência em proliferar-se quando 

encontra eco. Ou seja, quando há uma identificação de condições sociais e opressivas 

semelhantes. Nesse contexto, o Brasil não teve como ficar ausente. A periferia brasileira 

apresenta semelhanças muito fortes. A adoção do hip hop como instrumento político dos 

                                            

264 Ver Adjair Alves. p. 67. 

265 “Latinos” é uma categoria muito vasta, mas, devido à proximidade geográfica, “latinos” pode ser entendido, 

ao menos majoritariamente, como mexicanos e porto riquenhos. Esse último por ser colônia dos EUA desde 

1898. 

266  Adjair Alves. O Rap é uma guerra e eu sou o gladiador. 
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pobres da periferia, em sua maioria negra, foi, em certo sentido, uma resposta à suposta ideia 

de uma democracia racial no país. 

 O elemento que possibilitou a maior difusão do hip hop, ao menos em seu princípio, 

foi o político. Isso talvez responderia por que outras manifestações culturais não tiveram 

tamanha repercussão e alcance em quase todo o território do planeta. Isso faz com que o hip 

hop seja um dos mais expressivos Movimentos Sociais Juvenis
267

. 

 A influência da mudança do Kool DJ Herc para o South Bronx
268

, bairro de Nova 

York, na década de 1960 foi imprescindível para começar a realizar eventos, utilizando o 

mesmo formato das festas jamaicanas, os Block Parties, inspirados nos DJ's jamaicanos. Kool 

Herc recitava versos improvisados sobre versões Dub (espécie de remixagem artesanal) de 

seus Reggaes prediletos. E, revivendo os griots africanos, os DJ's jamaicanos mandavam 

mensagens políticas e espirituais enquanto tocavam as músicas prediletas do seu público. 

Devido, à forte influência do Funk, do Soul, do Jazz, entre outros estilos musicais, nos EUA, 

o DJ teve que readaptar seu estilo, utilizando, como base dos seus versos, as partes 

instrumentais desses estilos populares. 

 Evidentemente que, como qualquer outra experiência afro-americana, ao se expandir, 

o hip hop não se cristalizou em seu formato estadunidense. No Brasil, por exemplo, o hip hop 

se firmou primeiro em São Paulo, mas foi levado por um pernambucano, um sertanejo de 

Triunfo. Este, por sinal, até hoje, não por acaso, tem o encontro Rap e Rep, o Rap e o repente. 

A embolada foi, desse modo, o fio condutor das rimas cantadas no Brasil. Percebe-se, desse 

modo, o encontro do hip hop com outros elementos culturais trazidos tantos por europeus 

quanto por escravos de diversas partes da África que, por seu turno, possuíam uma diferenças 

particulares, desde o ponto de vista religioso, cultural e linguístico (embora muito 

semelhantes, em alguns aspectos diferentes). O sertão do Nordeste brasileiro teve uma 

presença muito marcante de Árabes. Esses fatores foram marcantes para formação cultural 

daquela região. Esses materiais culturais foram adotados pelos hoppers na formação do hip 

hop no país. 

                                            

267  Tem-se como conceito de juventude aqui, aquele que se procurou desenvolver no primeiro capítulo. A ideia 

de um excedente de capital ou mesmo, excedente humano (como visto no capítulo 2), ou os dois. Essa 

juventude trouxe, em sua bagagem histórica, os seus resquícios de “animalidade”, defendidos pelos senhores 

e administradores europeus no período escravista. Assim sendo, no momento pós-emancipação até hoje, há 

traços muito semelhantes o que possibilita reconhecer o mesmo tratamento dado a esses. 

268  “[...] a cultura hip hop foi fruto mais da fecunda cruzada das culturas vernaculares afro-americanas com 

seus equivalentes caribenhos do que do florescimento pleno formado pelas entranhas do blues. O catalizador 

imediato para o seu desenvolvimento foi a relocação de Clive “Kool DJ Herc” Campbell de Kingston para a 

rua 168 no Bronx. A dinâmica sincrética foi ainda complicada por uma contribuição claramente hispânica e 

uma apropriação do break dance que ajudaram a definir o estilo em seus estágios iniciais”. Paul Gilroy. 

Atlântico Negro. p. 211. 
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 No entanto, não somente o aspecto político e cultural sempre estiveram presentes no 

hip hop, buscando melhorias na qualidade de vida do negro que, por sua vez, tem consciência 

dos processos históricos que lhe acobertou, trazendo grandes consequências até o presente 

momento. O cristianismo que outrora foi utilizado como instrumento civilizador no hip hop 

ganha um novo contexto, englobando a solidariedade. Nesse contexto, percebe-se que os três 

fatores (o político, o cultural e o religioso) unem-se novamente. É ampliada, assim, a sua 

participação na sociedade com base nos cinco elementos do hip hop, quais sejam: o rap 

(rythm and poetry), o break (a dança), o grafite, o DJ e o conhecimento. Esse último é tido 

como um dos mais importantes, mas é válido ressaltar que o conhecimento não 

necessariamente está relacionado com o conhecimento científico, mas com o conhecimento 

comunitário, o que pode ser aprendido com a comunidade e o que pode ser solucionado na 

comunidade. Dentre esses elementos, para o presente trabalho, os dois últimos são de suma 

importância, pois foram o fio condutor que culminaram na formação da Rede de Resistência 

Solidária. 
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“Brasil Com '' P ''”  

 

Pesquisa publicada prova  

Preferencialmente preto, pobre, prostituta pra policia 

prender  

Pare, pense, por que, prossigo  

Pelas periferias praticam perversidades  

PMs pelos palanques políticos prometem, prometem 

pura palhaçada  

Proveito próprio, praias programas, piscinas, palmas  

Pra periferia pânico, pólvora  

Pá, Pá, Pá  

Primeira página, preço pago, pescoço, peito, 

pulmões perfurados  

Parece pouco?!  

Pedro Paulo, profissão: pedreiro  

Passatempo predileto: pandeiro  

Preso portando pó passou pelos piores pesadelos  

Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos  

Perdeu parceiros, passados, presente, pais, parentes, 

principais pertences  

PC, político privilegiado preso parecia piada  

Pagou propina pro plantão policial passou pela porta 

principal  

Posso parecer psicopata pivô pra perseguição  

Prevejo populares portando pistola pronunciando 

palavrões  

Promotores públicos pedindo prisões  

Pecado, pena, prisão perpétua  

Palavras pronunciadas  

Pelo poeta irmão 

 

Racionais Mc's 
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IV – JUVENTUDE E SUAS RELAÇÕES COM O ESPAÇO PERIFÉRICO: O HIP 

HOP COMO INSTRUMENTO DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

 Antes de iniciarmos a análise das entrevistas, fruto do trabalho de campo, realizado 

durante os anos de 2008 e 2009, seria necessário fazermos algumas considerações. Talvez a 

mais importante delas é que o hip hop – instrumento de intervenção utilizada pela Rede de 

Resistência Solidária – não é constituído apenas por negros. Aproxima-se, dessa maneira, do 

jazz, ao qual Hobsbawn
269

 faz uma ressalva importante em relação, pois, o fato de haver 

brancos cantando e tocando jazz não deixa de ser legítimo, não deixa de ser jazz. 

 É importante ainda mencionar que, o hip hop é formado, articulado, majoritariamente, 

por pobres favelados, no Brasil. Pode-se considerar, nesse contexto, assim como Mano Brown 

o faz – em entrevista ao Roda Viva
270

 – o branco que mora na favela, que fala como negro, 

que se veste como negro, anda como tal, ele é negro também. No entanto, algumas ressalvas 

devem ser feitas, uma vez, que, essa é uma visão não hegemônica da questão racial no Brasil, 

não é o fator estruturante. 

 A questão racial pode ser, até certo ponto, nula, nas comunidades, mas é reafirmada na 

cidade e pelo Estado. O primeiro, refere-se à sociabilidade na cidade; o segundo, às ações 

policiais na comunidade (como abordada no primeiro capítulo) na estrutura judicial que 

penaliza o negro. Este, por sua vez, na medida em que comete o mesmo ato fracionário que o 

branco, paga penas mais duras
271

. Isso caracteriza, em largo sentido, um “racismo 

institucional”, que o Estado apresenta tanta dificuldade em desconstruir. 

 Mas, mesmo apontando essa questão em perspectiva, o hip hop, de maneira geral, não 

deslegitima a participação de outras raças e etnias nem no Brasil nem no mundo. Há 

                                            

269 Erick J. Hobsbawn. A História Social do Jazz. 

270MEMÓRIA, Roda Viva. Entrevista com Mano Brown. Disponível em: 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia_busca/470/mano%20brown/entrevistados/mano_brown_2007.htm, 

acessado em 13 de junho de 2009. 

271 Ao tratar o recorte da hierarquia de classes, de estratificação etnorracial e a discriminação baseada na cor, 

como sendo uma questão endêmica nas burocracias policial e judiciária, Wacquant afirma que “[...] Em São 

Paulo, como nas outras grandes cidades, os indiciados de cor „se beneficiam' de uma vigilância particular por 

parte da polícia, têm mais dificuldade de acesso à ajuda jurídica e, por um crime igual, são punidos com 

penas mais pesadas que seus comparsas brancos. E, uma vez atrás das grades, são ainda submetidos às 

condições de detenção mais duras e sofrem as violências mais graves. Penalizar a miséria significa aqui 

'tornar' invisível o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe um aval de Estado […] 

desenvolver o Estado penal para responder às desordens suscitadas pela desregulamentação da economia, 

pela dessocialização do trabalho assalariado e pela pauperização relativa e absoluta de amplos contingentes 

do proletariado urbano, aumentando os meios, a amplitude e a intensidade da intervenção do aparelho 

policial e judiciário, equivale a (r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres”. WACQUAN, Loïc. 

As Prisões da Miséria, p. 9-10. 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia_busca/470/mano%20brown/entrevistados/mano_brown_2007.htm
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descendentes indígenas, em Rondônia, que utilizam os elementos culturais do Carimbó, dança 

e rítimo indígena com o hip hop. Do mesmo modo, no agreste pernambucano, em que se 

utilizam os elementos culturais locais, como o pífano e a sanfona. Há ainda que se falar nos 

marroquinos, egípcios, Os quais utilizam os elementos árabes com o hip hop, entre outros. 

Esses se consideram ou são considerados como oprimidos nos seus países. Todavia, não se 

pode deixar de considerar que os elementos culturais do hip hop são eminentemente negros. 

Estes, por seu turno, são herdeiros daqueles que vivenciaram a plantação ou a escravidão no 

meio urbano. Tem-se a consciência, entretanto, que a divisão entre o urbano e o rural não era 

clara, que forjaram elementos culturais.  

 Nesse contexto a história do hip hop não pode ser vista, apenas, a partir do seu 

surgimento, pois, os elementos desse rítmo, suas técnicas, não foram compostas em um tempo 

e espaço, de maneira instantânea. Houve um processo histórico até emergir efetivamente, 

mantendo três fatores importantes da cultura afro-americana: o político, o cultural – 

principalmente a expressão corporal e rítmica – e o religioso. Os sincretismos foram 

consequências, aliás, são também um elemento central e constitutivo da cultura afro-

americana. O forjar cotidiano de culturas, rituais religiosos e de sociabilidade, baseado a 

princípio, no desespero, foi, de maneira decisiva, um fator estruturante da vida afro-

americana. 

 Destarte, mesmo sabendo que o hip hop, do mesmo modo que outros rítmos afro-

americanos, traz em seu bojo participação legítima de outras etnias e raças, não deixa de ser, 

em seu princípio, um rítmo afro-americano. Enquanto a presença e influências, ao menos no 

Brasil ( levando-nos a crer que em outros países da América, pode isso ter ocorrido), durante 

todo o processo histórico, desde o encontro dessas culturas, havia índios que moravam em 

quilombos, participavam de suas atividades, incluindo roubos a feirantes e transeuntes. 

Outrossim, havia apoio de brancos para com os africanos e crioulos, em quilombos, ou não, 

fornecendo mantimentos e apoiando suas ações. O apoio poderia ser tanto devido ao medo 

quanto à simpatia. Essas participações sempre foram vistas, de maneira política, como 

estratégia para ampliar a ação de determinados grupos e quilombos na sociedade. 

 Nessa perspectiva, o presente trabalho pretende contar, ainda que de maneira 

apriorística, a história daqueles que não têm sua história reconhecida e, consequentemente, 

sua humanidade, como visto até o momento. Seja pela produção do esquecimento, com a 

nomeação dos continentes, países, oceanos, direção espacial, etc, pelos europeus, mencionada 

no capítulo I; seja pela produção do esquecimento em níveis regional e local. Não em relação 

à história “universal”, mas em relação as histórias das cidades que excluem, necessariamente, 
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o processo histórico de uso e ocupação do solo pelas classes populares, assim como o 

processo e técnicas criadas para facilitar e fortalecer a sociabilidade e os laços de 

solidariedade. 

 Em decorrência disso, a periferia não faz parte, de nenhum modo, da história da 

cidade. As barreiras invisíveis, mencionadas pelo professor Alexandre Freitas
272

 (abordadas 

no capítulo II), estão associadas ao não reconhecimento dos processos históricos das classes 

populares e, consequentemente, ao não reconhecimento da humanidade das pessoas que 

compõem essas classes. A isso se soma a criminalização da mídia em relação à periferia, 

relacionando-a como a imagem mítica do selvagem. 

 Foi nesse sentido que se pensou em contar a história de um grupo formado por 

“jovens” das periferias da Região Metropolitana do Recife. Por isso, privilegiaram-se os seus 

nomes, concedidos por todos os entrevistados, sem exceção. A maior parte dos entrevistados, 

como são grafiteiros, concederam os nomes artísticos, pois são assim conhecidos em suas 

comunidades. A história das comunidades periféricas estão, de um ou de outro modo, 

representadas por essas pessoas e pelo grupo como um todo. Contudo, é preciso frisar que se 

faz necessária a pesquisa histórica, minuciosa, dessas comunidades, bem como a produção de 

técnicas que viabilizem sua difusão. 

 Procurar-se-á, nessa perspectiva, durante esse tópico, fazer uma análise à luz da teoria 

trabalhada até o momento. A análise será feita com base nas entrevistas realizadas com os 

membros da Rede. Na perspectiva de facilitar o trabalho do pesquisador, as entrevistas foram 

divididas com base em três roteiros distintos, quais sejam: a) o que foi identificado como 

“base”; b) “líderes”; e c) “universitários”. 

 Essa divisão, embora tenha sido feita com o intuito de levantar um número maior de 

informação é, de certo modo arbitrária. Isso porque ela não necessariamente está de acordo 

com os processos de identificação que os sujeitos entrevistados possuem em relação a Rede. A 

questão da liderança não é um ponto pacífico para todos na Rede, muito embora identifiquem, 

em algum momento, a importância de um determinado indivíduo na Rede. Nesse caminho, a 

categoria “líder” não é, em certo sentido, aceita pela maior parte do coletivo. Igualmente, as 

categorias “base” e “universitários”, uma vez que partiu da identificação do pesquisador e não 

a partir de uma auto-definição. Não é o fato de os “universitários” possuírem diploma (um 

respaldo social que caracteriza, de certo modo, um racismo de inteligência, como mencionado 

                                            

272 FREITAS, Alexandre Simão de. Fundamentos para uma Sociologia Crítica da Formação Humana: Um 

estudo sobre o papel das redes associacionistas. Recife: tese (doutorado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. 
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anteriormente) que essas pessoas se posicionam como tal, identificam-se como tal, ou são 

identificados desse modo. A Rede propõe uma não hierarquização em sua estrutura. No 

entanto, essas questões podem mexer, ainda que de maneira indireta, com a autoestima de 

alguns membros da Rede. 

 De igual forma, o que foi identificado pelo pesquisador, enquanto “base”, pode refletir 

referências, tanto no espaço organizacional da Rede de Resistência Solidária (RRS), quanto e, 

principalmente, nos coletivos de que fazem parte e que representam na Rede. 

 É importante ressaltar ainda que essas categorias, em alguns momentos, encontram-se, 

sofrem hibridismos; o que torna ainda mais arbitrárias essas escolhas e categorizações. 

Entretanto, não fazem parte de um processo hierárquico. Isso significa dizer que não é o fato 

de ter identificado algumas pessoas como fazendo parte de uma suposta “base” que significa 

que elas tenham menor importância. Do mesmo modo ocorre com as outras duas categorias: 

não é o fato de ter sido identificado como “universitário” que o indivíduo tem maior 

importância ou influência em relação aos demais.  

 A partir do exposto, resgata-se o significado da Rede de Resistência Solidária. 

Ademais, procede-se à análise do material, fruto direto da colaboração dos membros dessa 

organização. Para que isso ocorra, deixou-se, em alguns momentos, que os atores falassem e 

dialogassem entre si, na tentativa de se compreender melhor esse espaço. Nesse sentido, 

utilizam-se diferentemente dos capítulos anteriores, as falas no corpo do trabalho, remetendo 

o leitor para as notas, com o fim de se fazerem considerações do autor ou citações de outros 

autores. 

  

1 – A Rede de Resistência Solidária 

 

 

Mundos e mais mundos convivem em constante conexão. Mundos 

que não conhecemos, mundos que nunca vimos, este que lhe 

apresento é só mais um. 

Esse mundo está sendo construído em coletivo, com nossa cara, 

expressões, formas de falar e pensar. Está visível em todas as partes 

da cidade, em diversas formas como uma grande tela (parede) onde 

cada indivíduo é uma tinta, e tem o objetivo de falar através dela, 

com sua cara colorida, onde as pessoas se juntam e fazem o melhor. 

As pessoas perguntam: vocês pintam como arte? Respondemos: 

também, mas como protesto. Quem tem dinheiro divulga suas ideias 

num outdoor nas grandes avenidas, nós não, não temos dinheiro, 

divulgamos nossas ideias nas paredes da cidade. 

Somos a Rede de Resistência Solidária, um espaço itinerante feito por 

indivíduos e grupos de diversas comunidades que acreditam 

realmente que “acontecerá uma revolução” e que não precisamos 
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esperar ninguém, pois quem irá fazer somos nós mesmos. 

Nosso objetivo maior é a emancipação comunitária, fortalecendo os 

grupos atuantes em cada comunidade, despertando nas pessoas a 

necessidade de produzir algo que possa ser útil em sua comunidade. 

Muitas vezes deixamos de adquirir coisas básicas para nossa vida, 

para comprar produtos de grandes marcas, dando nosso dinheiro para 

empresas que não conhecemos. E deixamos de apoiar grupos que 

estão produzindo produtos com qualidade tão boa quanto a das 

grandes marcas, e com um preço muito mais acessível. Quando 

adquirimos um produto, estamos apoiando uma ideia. 

 

Em algumas linhas 

atrás eu falei que vamos fazer a revolução. 

Só corrigindo a frase, já estamos fazendo. 

 

“Até a vitória, sempre” 

Paulino “CHE”
273

 

 

Pense, 

Reflita, 

Manifeste-se, 

pois o mundo melhor 

é você quem faz! 

   

 A Rede de Resistência Solidária (RRS) surge em 2005. No entanto, houve, em um 

período anterior, alguns momentos de diálogos com alguns grupos, coletivos de grafite, que 

tinham suas ações na cidade, que dialogavam entre si. Quando atuavam conjuntamente, a 

articulação se resumia a uma pequena quantidade de grupos. 

 O momento político, nesse período de diálogo, era muito favorável. Pois um governo 

de esquerda estava no poder, e seu reflexo já podia ser visualizado com certa clareza, haja 

vista a conjuntura política, da hierarquização a prioridades e, sobretudo, a cooptação política. 

Com efeito, um governo de esquerda trouxe, ao menos aparentemente, um discurso de 

priorização de projetos sociais, muitas vezes de cunho assistencialista, mas, de um modo ou 

de outro, com uma certa importância para as populações periféricas. Entretanto, a cooptação 

política de lideranças importantes dos movimentos sociais, já identificada no momento que 

antecedia o surgimento da Rede, provocou uma desmobilização e desarticulação desses 

movimentos. Percebe-se, entretanto, que tal fato pode não ter sido intencionalmente 

provocado Provavelmente, pretendia-se ampliar o diálogo com os movimentos sociais e, até 

mesmo, ter respaldo interno no governo para pensar e aprovar determinados projetos e 

programas que, em geral, atingissem uma demanda social comum a eles. 

 Todavia, o contrário também foi verdadeiro, essa cooptação provocou uma 

                                            

273  Paulino, o Che, foi membro da Rede de Resistência Solidária. EDITORIAL. Salve S/A, Recife. Ano 1, Ed. 

1. 2009. 
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desmobilização dos movimentos e outras formas de organização. Havia, desse modo, uma 

ausência de referência nas comunidades. 

 

A Rede é muito focada nesse espaço que é tido como marginal. Então é muita gente 

de comunidade, de favela, gente que não tinha outra referência de organização. Por 

exemplo, não participava nem do MRLP [Movimento de Resistência e Luta 

Popular], nem de organização de estudante, nem associação comunitária, nem de 

nada. Só tinha como espaço de socialização a rua e seu grupo de rua. Então foi aí que 

o Êxito chegou […] porque a única referência de organização era de rua. E a gente 

queria fortalecer esse pessoal para fazer ações realmente de mudança social e política 

nas comunidades, na cidade, através dessa força coletiva […] Então a Rede também 

era pra isso, pra reunir esses grupos que estão aí! Sem muita referência, sem precisar 

dizer que “sou da associação”, “sou isso” ou “sou aquilo”. Mas de gente que se 

reunia e que queria transformar sua comunidade. E aí a gente acreditava que se a 

gente tivesse junto, a gente faria com mais vontade. Não que a gente construísse, a 

gente criasse, tenha uma maior recepção, tenha uma maior criação. Então, o que 

antes você fazia sozinho em sua comunidade, agora você tem uma série de outros 

grupos e pessoas que poderiam apreciar, dialogar, fortalecer. Então a ideia é muito 

essa. É uma ideia política. É uma ideia de transformação política, através da cultura, 

através do diálogo. (Donacor,  coletivo Êxito de Rua). 

 

 O Êxito de Rua, um dos coletivos que compõe a Rede foi um dos responsáveis pela 

articulação. Era inicialmente, um projeto desse coletivo, pois sempre trabalhou com “a 

mobilização de grupos, comunitários, principalmente, em áreas consideradas marginais”, diz 

Donacor. O grupo sempre privilegiou “ações culturais que tenham algum diálogo no espaço 

público. Um diálogo com as pessoas, com a cidade”. O intuito era muito simples, apenas 

“parar e olhar mesmo. A maneira de ver o espaço público, a maneira de ver as pessoas, a 

maneira de agir na cidade. A maneira de encarar a cultura de determinados grupos sociais”, 

insiste Donacor. 

 A partir do momento em que se procura agir com pessoas que não possuem qualquer 

referência em sua comunidade, promovendo ações, que se propõem diferentes, as pessoas 

passam a circular na cidade, sentem-se parte dela. Embora a circulação seja maior entre a 

periferia, algumas ações são planejadas no centro, ou em áreas de grande circulação de 

pessoas. A periferia passa a agir na cidade e mudar sensivelmente a sua paisagem. 

 Nesse caminho o grafite é a forma com que os grafiteiros encontram para identificar-se 

e se perceberem na cidade. Os traços e técnicas, além dos desenhos próprios de cada 

grafiteiro, são formas de identificarem-se uns aos outros, além de dizerem aos transeuntes que 

a periferia tem muitos artistas, sobretudo pensantes. Não obstante, mesmo esses artistas não 

sendo conhecidos pela maior parte da população, o fato de olhar para o grafite e refletir 
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qualquer sentimento é uma forma de reconhecer o grafiteiro e o identificar no espaço
274

. 

 Apesar de Donacor e Galo de Souza reconhecerem que a Rede foi uma ideia do 

Coletivo Êxito de Rua, envolvendo um período de estudo e diálogo, os outros coletivos se 

sentiram parte do processo, identificando que a formação da Rede como sendo “a vontade de 

todos, todos naquela época”, como diz Boony. Ou mesmo que, no momento do surgimento da 

Rede “a gente já tava junto nessa história”, como afirma Caju, membro do Na Paz Crew. 

 É interessante observar que não há controvérsias dos fatos, mas percepções diferentes 

sobre o início de uma Rede, o que é demasiadamente positivo. Isso mostra, de maneira clara, 

os diversos entendimentos, não apenas em Relação ao seu surgimento, mas em relação ao que 

seja a Rede como um todo. 

 Sua estrutura não é semelhante a nenhuma outra organização, que se denomina Rede. 

A concepção de sua formação, sua estrutura é “muito inspirada na tecnologia de gestão das 

gangues, das galera” - afirma Carol Sena (cooperante da Rede), lembrando uma fala de Galo. 

No entanto, essa técnica organizacional é utilizada, exatamente com o objetivo oposto ao que 

se propõem as gangues e galeras. O objetivo era “juntar os grupos de grafite na cidade para 

não ficar brigando, como os grupos de São Paulo brigam”, afirma Galo (membro do Êxito de 

Rua). A Rede, utilizando o grafite como instrumento, possibilitou uma nova ética entre os 

coletivos. Há um reconhecimento visível do trabalho realizado pelo outro. O grafiteiro da 

Rede é “muito sensível. Alguém grafitou aqui, então não vou grafitar […] Essa é a mensagem 

do cara”. Lembra Luciana (cooperante da Rede). 

 É preciso lembrar que, um outro fator que se diferencia das “gangues e galeras” é a 

abdicação, ou mesmo negação do poder. Quando existe uma referência explícita no coletivo, 

mesmo quando não é percebido pela maior parte dos indivíduos e outros coletivos que 

compõem, as próprias pessoas que são referências, ou líderes, ao perceberem essas questões,  

retiram-se do processo, ou se afastam dele. Isso, ocasionalmente, leva a Rede a uma certa 

desarticulação e desmobilização.  

 Nesse contexto, observa-se que o grafite foi o elemento do hip hop, escolhido pela 

Rede, de maneira muito estratégica para realizar um trabalho político. Ao ser questionado em 

relação à escolha do grafite como instrumento e não outro elemento do hip hop, Galo 

                                            

274 Certa vez, em uma reunião da Rede, Boony, membro da Love Crew – como identifica um coletivo de grafite 

– contava que estava pintando na Avenida Norte, próximo onde mora, em Santo Amaro, quando um 

indivíduo passou pegou seu balde de tinta e o melou e borrou seu desenho. Algumas pessoas ficaram 

esperando sua reação. Ele disse que havia gostado do que havia acontecido, porque seu desenho havia 

provocado o cidadão que passava. Mesmo sendo uma reação negativa, mas houve um reconhecimento por 

parte daquele. (Anotação do Diário de Campo). 
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respondeu: 

 

Porque o grafite é mais fácil para mim. É mais fácil para a maioria das pessoas que 

estão na Rede. Por causa da rua, da pichação, da perfeição da técnica, da 

possibilidade […] com o grafite você faz o que você gosta, tá ótimo […] com a 

música, você vai ter que esperar anos para poder colher. O grafite é mais objetivo. E 

o grafite tem a coisa de você tá invadindo as casas das comunidades. Quando surgiu 

a Rede, a gente já tava discutindo isso, a gente já tava discutindo um monte de coisa. 

Já tava fortalecendo um grupo de estudo. 

 

 Além disso, na concepção dos cooperantes da Rede, “o grafite representa liberdade”, 

ou mesmo uma forma de se manifestar, como Che deixou claro no editorial da revista. Esse 

instrumento foi o que possibilitou o diálogo entre os coletivos e, consequentemente, entre as 

comunidades. A Rede de Resistência Solidária foi, a princípio, formada por sessenta (60) 

coletivos, pertencentes, inicialmente – uma vez que, não se tem a dimensão de quantos 

comunidades estão envolvidas hoje – a 51 (cinquenta e uma) comunidades. Como pode ser 

visualizado no Croqui abaixo. 

 

 

 O intuito da Rede era aglutinar esses grupos de maneira articulada para promover 

ações na cidade. No entanto, não tinha a intenção de estruturar a Rede de maneira tal que 

inibisse, ou reduzisse o trabalho dos indivíduos em seus coletivos, em suas respectivas 
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comunidades. Eis a opnião de Donacor se acaso isso ocorresse:  

 

[...] muito complicado por que a Rede não seria mais uma Rede, seria um grande 

grupo. Aí mudaria toda uma característica que eu não sei se os grupos tão querendo 

abrir mão de sua identidade até porque já são grupos formados. Já são grupos que já 

construíram seus caminhos. Isso, na real, faz parte desde o início da Rede, sabe? 

Desde o início, a Rede era uma Rede de coletivos e indivíduos […] A gente é Rede 

quando a gente tá junto […] Quando você forma uma identidade de grupo, chega 

um momento que você acaba a se confundir. E aí é ruim, porque, como você vai 

separar. Como é que você vai dizer 'Não! Agora eu quero fazer uma ação que não 

quer envolver todo mundo da Rede. É uma ação que acho que não cabe pra Rede, tá 

entendendo?'. 

 

 Ademais, é importante ressaltar que a Rede é uma organização que não possui uma 

estrutura organizacional partidária, de Organização Não Governamental, ou de outras Redes. 

No entanto, isso não faz com que a Rede seja uma sub-organização, que não tenha qualquer 

planejamento ou objetivos. Nesse sentido,Luciana faz uma observação interessante em 

relação à estrutura convencional de uma Rede: 

 

Eu fico achando muito interessante que, nos manuais, a rede é muito bem articulada, 

muito bem determinada, que vai ter economia solidária, que vai ter um diagrama 

perfeito e que não tem problema. E quando a gente vai pro dia-a-dia, a gente vê, a 

gente faz: 'Não! A coisa é mais espontânea' […] talvez, se ela fosse mais rígida em 

termos institucionais e organizacionais, ela podia perder um pouco do poder 

transformado que tem. 

 

 Nesse contexto, é importante inda ressaltar que não é o fato de a Rede não estar 

associado a qualquer ideia ou concepção hegemônica (do que se compreende por organização, 

Rede, etc), não retira, de modo algum, a importância que essa possui no contexto dos 

movimentos sociais, além do diálogo e a circularidade que promove entre as comunidades. 

Em relação à circularidade, Galo considera: 

 

A ideia era de um grupo, um mutirão, rodando as comunidades, indo nas 

comunidades, pra quê? Porque a ideia num é fortalecer o movimento? O objetivo não 

é fazer a união desses grupos? Então, isso não é uma coisa à toa não. É uma coisa 

objetiva, a gente não vai em qualquer comunidade. Só vai na comunidade que o 

grupo vive lá, nessa comunidade. Que a gente não vai com aquilo que não parece 

com a gente. Que é o grupo! Valorizar os moradores. O grupo vai falar com todo 

mundo daquele bairro ali, que vai rolar aquilo”. 

 

 A circularidade nas comunidades significa fortalecer os laços de solidariedade entre os 

coletivos, a afirmação de uma ação conjunta e, sobretudo, o fortalecimento, o reconhecimento 

do coletivo, na sua comunidade, pois seria uma maneira de criar novas formas de referências; 

criar uma ideia de referência, na comunidade, que não estivesse associado a um status, ao 
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menos, não associado às concepções existentes de status  para as comunidades. Ou seja, 

relacionada a uma carreira artística bem sucedida – longe da realidade da maior parte das 

pessoas nas comunidades – e, tampouco, relacionado a um status baseado na criminalidade. 

 Isso partia de uma questão importante, a respeitabilidade para com os indivíduos e os 

coletivos que fazem parte da Rede. “O coletivo [RRS] tá forte quando o indivíduo tá forte. 

Então, cada indivíduo tem que passar pelos seus momentos também, cada indivíduo tem que 

olhar para si, tem que tá bem, pro coletivo tá bem”, diz Galo. “E aí, nem tem pressa, o 

coletivo num tem essa ginga. A gente não é uma ONG e nem é um emprego também”, insiste. 

 Essa é uma questão importante, pois não se pode trabalhar com um ideal de 

“libertação comunitária” - como veremos adiante – utilizando instrumentos de controle, 

presentes no cotidiano. Rafa Energia (cooperante da Rede) tem um posicionamento 

interessante em relação a isso: 

 
Eu acredito que a gente não pode pensar transformação da sociedade, numa 

perspectiva do Chronus. Do tempo compartilhado […] Existe um outro tempo que é 

o tempo subjetivo, que é o tempo das pessoas que fazem parte do coletivo. As 

pessoas param, as pessoas voltam […] às vezes num se encontram nos tempos, às 

vezes tem conflitos. 

 

 A estruturação da Rede, nesse contexto, não poderia influenciar, de maneira direta, na 

vida do indivíduo, a ponto de fazer com que suas atividades individuais e do seu coletivo, em 

particular, sejam interrompidas em função das atividades e projetos pensados e elaborados 

pela Rede. 

 

O que a gente vem tentando fazer é quebrar uma rotina que já vem se estabelecendo 

[…] quebrar a rotina com criatividade, quebrar a rotina com o que a gente sabe fazer: 

levar arte, levar poesia, levar sentimento. Coisas que vão fazer crescer a cidade. Se 

não for pra gente dialogar com todo mundo, então a gente vai pro teatro [e não para a 

rua...] Eu não tô fazendo a Rede pra eu mandar em ninguém, nem aproveitar de 

ninguém. 

 

  Nessa perspectiva, faz-se necessário frisar que o hip hop, principalmente, o grafite, foi 

o instrumento encontrado para facilitar e articular as ações. No entanto, há uma diferença 

entre o próprio hip hop, ou ao menos, sua essência e as ações da RRS. Não que essa se 

diferencie, em termos culturais, daquele, mas em relação à perspectiva de ação. Não se está 

querendo afirmar que, sob qualquer circunstância, a RRS se propõe ir além do hip hop, ou de 

qualquer outro movimento social, tampouco se afirmar uma superioridade. A RRS não se 

propõe a isso, do mesmo modo que não é propício utilizar determinados parâmetros como 

avanço/retrocesso; melhor/pior; estar além/aquém de qualquer outro movimento. 
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 Como bem lembra Leandro, quando diz que o hip hop  

 

[...] tem uma conexão com o movimento negro, principalmente com o surgimento 

dele. Hoje, eu acho que o hip hop, não é uma coisa que dá pra se dizer só do 

movimento negro. Mas, essencialmente do movimento negro. 

 

 Diante desse depoimento, pode-se inferir que o informante não considera o hip hop 

mais ou menos importante. Apenas acredita que a articulação de determinados elementos 

possibilitam determinados diálogos e proposições. A diferença é apenas de perspectiva e 

estratégia política. Ao falar sobre a importância da Rede para o hip hop (na Região 

Metropolitana do Recife) e do hip hop para a Rede, diz Donacor 

 

Acho tão forte. A gente sempre apontou para comunidade. O hip hop tem um pouco 

aquela coisa de gueto, sabe? É o hip hop para o hip hop. Talvez, por isso, a 

comunidade para a comunidade manifesta, no início, essa coisa de gueto. Quando a 

gente fala de comunidade, a gente tenta abrir ao máximo […] e terminou 

influenciando muito o hip hop na cidade […] essa vontade de interferir diretamente 

com as pessoas na comunidade, através da cultura. Levantar a cultura, também, 

como concepção política […] A manifestação cultural sempre teve diálogo, sempre 

teve uma ideia forte, sempre teve uma potencialidade de transformação, de 

organização coletiva, de transformação das relações, de fazer as coisas de maneira 

diferente, sempre foi muito político. O hip hop termina sendo muito influenciado 

nesse sentido e eu acho que ganhou essa cara […] Se a gente for pegar uma coisa 

que o hip hop trouxe para Rede, que colocou ali a base, na raiz, essa relação de rua e 

esse traço direto com a pessoa. 

 

 Para Boony, a Rede, em seu início, tinha mesmo essa característica de gueto, mas 

distanciou-se dessa perspectiva, quando outras pessoas, inclusive, “universitários” começaram 

a fazer parte da Rede. Esse é uma outra questão não pacífica na Rede. São, no mínimo, dois 

os posicionamentos em relação à participação de “universitários”, ou pessoas que não são 

hoppers – membros do hip hop – a maior parte acredita que a presença de outras pessoas, no 

movimento, é de certa importância, uma vez que aglutinariam forças e trariam  algumas 

contribuições. 

 No entanto, um outro grupo acredita que pessoas externas ao movimento não têm nada 

a contribuir, afirmando inclusive que a RRS é, agora, uma Rede de “universitários”. 

Entretanto, há de se levar em consideração que, todos os “universitários” que começaram a 

fazer parte da Rede são pessoas que participaram de outros movimentos, incluindo estudantis. 

Achavam que os movimentos de que faziam parte não estavam, ou deixaram de estar, dentro 

do entendimento que tinham do movimento. 

 Para um movimento, nesse caso, o hip hop – por intermédio da Rede – que queria 

ampliar seu diálogo, era essencial o vínculo com outras pessoas, fossem “universitários” ou 
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não. E o contrário também é verdadeiro. Os “universitários” encontraram no hip hop, por 

intermédio da RRS e de suas ações, instrumentos viabilizadores de determinados diálogos  

(como veremos adiante). Além de se identificarem com outras questões vivenciadas nas 

comunidades.  

 

O hip hop é um caminho que, muitas pessoas que tem experiência periférica [podem 

encontrar...] um espaço de protesto e proposição a essa situação de exclusão que eles 

experimentam […] o hip hop questiona o modelo de sociedade que a gente tem. Que 

é um modelo que naturaliza a exclusão […] o hip hop é um caminho […] 

propositivo, que respeito, que não quer dá troco na mesma moeda para esse modelo 

social, então eu apoio o movimento hip hop. (Leandro). 

 

Eu num sou um cara que 'eu sou do hip hop, sacou?'. Eu entrei na Rede e compus o 

SAMBARTE, grupo de Saúde, Meio Ambiente e Arte. E tentar discutir, refletir, 

compor com essa galera, já nesse processo de tentar dialogar, o que a gente pode 

construir de saúde pela arte, pelo teatro de fantoche no Rio das Velhas, pela pintura 

[…] pela fotografia, fotografando, filmando, registrando esse espaço e tentando 

mostrar em outros lugares. Enfim, o que me identifica é a resistência. É tentar se 

organizar para além da forma hegemônica convencional do Estado, é estar à margem 

[…]. (Rafa Energia). 

 

[…] todos os processos que eu via sendo tocados, tavam sendo tocados por uma 

galera que tinha uma linguagem […] pra socializar o hip hop. Mas, essa linguagem 

um pouco mais direta. O que eu percebia nos outros grupos que eu tava atuando 

tinha a ONG que realizava um trabalho formativo com o Jovem e aí o jovem 

aprendia a linguagem da ONG. Quanto mais ele se concretizava, mais ele se 

aproximava da linguagem da ONG, mais ele se afastava da linguagem dos outros 

jovens da comunidade como ele. Era quase como se aprendesse um outro idioma. E, 

na Rede, a língua, a linguagem era na linguagem da “quebrada” […] e eu achava 

isso massa. Eu achava que isso mantinha uma porta aberta […] O pessoal podia 

chegar sem ter que passar por um processo de aprendizagem, de um novo discurso, 

pra se inserir no processo […] É possível realizar um trabalho de expansão 

consciente […] com um grau de politização […] sem ter que falar onguês, sem ter 

que fazer referência de outro ambiente. (Carol Sena). 

 

O que eu vejo é que é um movimento que consegue conciliar a questão de uma 

discussão política com uma prática artística, entende? Com uma manifestação 

cultural. E, eu acho inclusive, que dá um gás. Porque tão se permitindo um contato 

com a questão do corpo mesmo, com o outro, mas isso, dentro de um 

posicionamento político. Dentro de reivindicações e de se situar mesmo e ter um 

posicionamento.( Rebeca) 

 

 Essas questões, mencionadas acima, são importantes, pois, é possível perceber que há 

uma via de mão dupla. Enquanto o hip hop procura outros instrumentos e parcerias, de 

maneira estratégica para ampliar suas ações no cotidiano, tendo como espaço de ação, a rua. 

Outros indivíduos, a partir de suas experiências com outros movimentos, procuram o hip hop 

como instrumento aglutinador, viável, que possibilita o estabelecimento de determinadas 

práticas sociais, baseadas, sobretudo, no diálogo, com o uso da linguagem, que não 

necessariamente, uma linguagem acadêmica ou de qualquer outra instituição. A linguagem, 

nesse sentido, não é utilizada como instrumento de coerção e poder (tal como abordada no 
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capítulo I e III, por isso longe da perspectiva de utilizar a linguagem como uma forma de 

identificar o bárbaro, não humano), mas como um instrumento socializador, que não se baseia 

em qualquer regra, nem conhecimento, ao contrário disso, possibilita, em sentido amplo, a 

produção do conhecimento, a partir das práticas sociais estabelecidas. É Importante ressaltar 

ainda que a linguagem, utilizada pelos cooperantes da RRS, tem influências marcantes das 

línguas africanos, que estiveram e/ou estão presentes no Brasil. 

 Além dessa linguagem, há a corporal e estética, que permite expressar os sentimentos 

e seus posicionamentos políticos para além da capacidade limitante e limitada da língua. Tais 

expressões estão sempre presentes nas manifestações culturais afro-americanas, nas 

plantações ou nos espaços urbanos, como pudemos ver no capítulo III. 

 Desse modo, a Rede propõe também uma outra perspectiva educacional, baseada em 

uma linguagem diferente que pode ser expressa, tanto em forma de diálogo, quanto sob uma 

perspectiva estética, em relação à arte: 

 

[…] um dos grafiteiros, não me lembro quem agora, disse assim 'Nós somos 

educadores de rua'. Aí eu disse assim: 'educador de onde?'. Educador de rua. Então, o 

camarada tem a compreensão que aquele painel urbano que ele pinta, faz no muro é 

uma coisa educativa. O camarada lê aquilo. Se ele faz um painel bem feito, de 

grafite, ele é lido, ele não é visto. (Luciana). 

  

 Tal como afirmou Luciana, é assim que os grafiteiros que fazem parte da RRS se 

reconhecem, pois têm a consciência de que o grafite é um instrumento educacional, não 

institucionalizado. É um instrumento que promove mudanças. É certo que a perspectiva que a 

RRS e seus integrantes possuem é de transformação social, principalmente comunitária. Mas, 

de maneira pragmática, baseada no que Galo mencionou mais acima, o grafite alimenta a 

possibilidade imediata de transformação individual, em uma perspectiva material, inclusive 

financeira. Pois, 

 

o grafite representa liberdade, representa uma passagem que vai para muitas portas 

diferentes. Você começa pichando, vai pro grafite. Você começa a fazer arte, vai pra 

camisa. Seu grafite já não está na parede, pode estar em qualquer lugar. (Galo) 

 

O cara que faz grafite, ele pode fazer uma fachada, pode decorar um quarto, ele pode 

decorar uma festa de aniversário, ele pode pintar um capacete, pode pintar uma 

camisa. Ele pode fazer ilustração de livro, de CD. (Boony). 

 

 

 

Uma outra questão importante é que a RRS, por intermédio do grafite, consegue 

articular outras potencialidades nas comunidades. 
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A Rede anda em todas as comunidades, mas não é em todas as comunidades que tem 

um grupo de rap. Num é em todas as comunidades que tem um grupo de teatro. Num 

é em todas as comunidades que tem um grupo de meninas que pinta, tá entendendo? 

E aí, a Rede junta essas pessoas e vai sempre, nas comunidades e mostra que 

qualquer um pode fazer. Daí surge o interesse de cada um por aquilo que acha legal. 

  

 Além disso, o hip hop, de maneira geral, é visto como um potencial. Como explica 

Donacor 

 

O hip hop tá bem na fita. Se uma instituição, hoje, vai fazer um edital de apoio a 

organizações juvenis, o pessoal tem o hip hop como segmento. Programa do 

Governo Federal, ponto de cultura, você vê lá o segmento hip hop […] Ele é 

reconhecido como movimento cultural com possibilidade de transformação social. 

 

  Essa questão é, de certo modo, aproveitada pelos participantes como estratégia 

política de atuação nas comunidades. A maior parte, se não um número considerável de 

grafiteiros, cooperantes da RRS, são arte-educadores. Além disso, potencializam suas ações e 

produções nas comunidades de que fazem parte. Com efeito, o momento político favorece, em 

largo sentido, a possibilidade de dar continuidade ao trabalho iniciado. 

 No entanto, a RRS não está vinculada a qualquer sentimento de envolvimento 

mercadológico, procurando aproveitar suas potencialidades, a potencialidade dos coletivos 

envolvidos para angariar fundos. Não está vinculada a qualquer ideia política, baseada em um 

conceito de “desenvolvimento” (como vimos no capítulo I e de certo modo, no capítulo II).  

 

A Rede se encontra num momento de mudança. A gente já atingiu todos os 

resultados, já atingiu outros estados. As pessoas se fortaleceram. Então, gente que 

começou como indivíduo, sozinho, hoje tem grupos fortes. E gente que mau saía da 

sua comunidade, hoje se sente segura para criar, propor em outros espaços, além de 

sua comunidade. Gente que aprendeu a se relacionar em Rede, com a Rede. Então, 

assim, eu acho que a gente fechou um ciclo. (Donacor). 

 

Acho que as pessoas que estavam de frente na Rede, lutando pelo coletivo, que é a 

própria rede. Acho que cada um vai se afastar pra trabalhar em prol de si mesmo, 

né? O momento é de essas pessoas trabalharem internamente. Eu enxergo a Rede até 

como uma fonte de capacitação, também. De ações, de trabalho, de pensar. (Pixote, 

Coletivo Nova Geração). 

 

Hoje, talvez, a maior forma de expressão da Rede seja a própria atuação dos grupos 

na comunidade. Mas, esses grupos sabem que eles não estão sozinhos. Existem 

outras pessoas lutando por aquilo que eles estão fazendo. (Leandro). 

 

 Do momento em que se estava em campo até hoje, a Rede vem passando por um 

momento de desarticulação que, naquele momento, meados de 2009, aparentava ter 

possibilidades de voltar às reuniões semanais, de ter um contato constante maior, como 

durante o ano de 2008 que, sob a ótica dos membros da Rede, foi um ano extremamente 
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positivo. Nesse ano as ações da Rede foram colocadas em prática sem interrupções e os 

grupos funcionaram muito bem. 

 Contudo, baseado na perspectiva da não pressa da Rede, na tentativa de não reproduzir 

determinados mecanismos de controle social, é muito provável que essa retome suas 

atividades, a partir da avaliação das atividades propostas até o momento.  

 

Essa é a expectativa que eu tenho da sistematização do conhecimento da Rede. A 

capacidade de a gente poder avaliar e ver o que a gente vai fazer agora na Cidade. E 

não simplesmente, como eu ouço as pessoas dizerem: “ah! Não! Isso aqui é 

fuleragem, isso aqui é besteira, num querem nada! Se acabou, acabou e pronto 

acabou” como se não tivesse passado nada. Assim, passou, influenciou a cidade, 

influenciou pessoas. Foi construído coisas. Eu sei que as coisas mudam. Mas, eu sei 

que a gente pode aproveitar de tudo que foi vivenciado pra poder ir adiante. 

 

[…] ter uma cultura de memória, que as vezes falta […] a gente já tem no país todo, 

uma cultura de esquecimento, então a gente tem que ter esse cuidado. 

 

 

 Os motivos relacionados à desarticulação apontados pelos membros da Rede são 

muitos. Estão relacionados ao crescimento familiar, maternidade; à quantidade de trabalho  

assumido pelos cooperantes; à morte objetiva e subjetiva de cooperantes; à coerção policial 

ou do tráfico em relação à mobilidade na própria comunidade. Esses são fatores apontados 

por eles. Mas, provavelmente, a sistematização, a promoção da cultura de memória da própria 

Rede, sua consciência histórica levantarão outras questões importantes que possibilitarão a 

articulação de novas atividades e novas formas de atuação na cidade, levando em 

consideração o aspecto estratégico de trabalhar seu cunho político na rua. Essas formas de 

atuação, de maneira estratégica, sempre estiveram presentes nas ações dos escravos 

(abordadas no capítulo III). 

 

1.1- Libertação Comunitária 

 Liberdade Comunitária 

A comunidade precisa construir sua própria liberdade. Em uma ótica vivida nos anos atuais... 

Por algum motivo, acreditamos que essa forma atual de organização da cidade é a única 

possível. Seguimos uma lógica sem ter consciência dela. Vamos sempre aos mesmos lugares, 

seguimos uma rotina de trabalho para sobrevivência, sem nos perguntar se isso nos faz bem 

ou onde queremos chegar. Na realidade, ao longo da história e em outras partes do mundo, as 

pessoas se organizam e convivem de muitos outros jeitos. 

- Temos muitas outras possibilidades! 

Podemos construir alternativas para um jeito mais equilibrado e igualitário de conviver 

coletivamente na cidade. 

Viver com dignidade é a possibilidade de nos libertar, dando uma visão panorâmica dos 

caminhos que temos a percorrer. 

Já traçados? - Não! 
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Podemos inovar, construindo relações horizontais: ninguém olhando ninguém de cima para 

baixo. 

Não somos o oprimido nem o opressor. Somos a resposta criativa, o diálogo que depende da 

atitude de ser livre, um voluntário que pensa e produz a reconstrução de sua própria casa. 

Com um passo que se inicia um longo caminho. De casa em casa, se formam as 

comunidades. Do seu jeito, com informações e o conhecimento sobre os direitos coletivos, 

justos, cada casa será um passo para o equilíbrio social, a auto-sustentabilidade comunitária, 

regulamentando os deveres coletivos. 

Precisamos construir meios que levem todas as informações necessárias para cada Cidadão 

Cooperante, visualizar o todo, onde cada cidadão está inserido, diante de sua condições de 

vida. Este será o diálogo da reconstrução! 

 

Emancipação Comunitária 

A comunidade pensa o melhor pela comunidade! 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo I 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”. 

Precisamos produzir: soluções que levem o oprimido a ser cooperante de sua libertação, 

sendo o ser reflexivo e decisivo de sua melhor manutenção. Gerando diálogos decisivos e 

provocativos de libertação. 

Precisamos produzir: alimentos, informativos, vestimentas, músicas, filmes, ideias e ideais 

comunitários, com a nossa cara. A comunidade precisa consumir o que é produzido pela 

comunidade, o que é expressado, sentido, pensado, para libertar. 

E as comunidades pensam o melhor para a cidade. A liberdade criativa vem da tentativa 

incansável de reflexão. Acreditando em suas próprias pernas, e que se chega a aprender a 

andar. Pensando em coletivo se chega a soluções para as necessidades coletivos. Somos um 

diálogo em construção, somos o que optamos ser, novas propostas de funcionamento para 

nossas comunidades. 

Estamos do lado da realidade que sentimos na pele/ na barriga: porém o amor vence o ódio. 

A inteligência é um passo à frente, em busca do bem coletivo, direito a ser livre e justiça para 

todos os povos. 
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 Pode-se perceber, por intermédio desses dois textos produzidos pela Rede de 

Resistência Solidária os seus produtores que procuram, de certo modo, uma resposta a partir 

de um diálogo construtivo com as comunidades. Tais textos demonstram, sobretudo, a clareza 

dos atores sociais em relação ao processo histórico, a outros modos de vida que não 

coexistem na atualidade. Tal perspectiva, por sua vez, não está associada às formas de Rede 

vistas no capítulo II, tampouco à globalização como sistema totalitário. 

 A concepção de Liberdade Comunitária é de autoria da própria Rede, no entanto é, 

fortemente embasada na teologia da libertação, na pedagogia da libertação e em discursos de 

alguns educadores sociais. Eis a comprovação desse argumento: 

 

A ideia central é a seguinte: é que a comunidade tem capacidade […] de 

compreender o que a aprisiona. A gente percebe que a comunidade, em determinado 

aspecto, está presa, está oprimida. Essa mesma comunidade tem capacidade de 

entender o que é que domina ela. E ela mesma propor soluções para poder se libertar. 

(Donacor). 

 

Fazer com que os grupos existentes na comunidade pudesse produzir aquilo que 

necessita consumir, ou viver daquilo que pode produzir. A ideia central era essa. Não 

importa se camisa, música [etc.]. (Pixote) 

 

 A opressão, por seu turno, se dá por diversas vias, não unicamente pelo aparelho 

policial do Estado. Mas, a própria localidade, a ideia que se tem da localidade, ou mesmo o 

que é divulgado, de maneira negativa, nos meios de comunicação sobre determinada 

localidade. Tudo isso acaba por inibir a ação ou mesmo produção de determinado coletivo, ou 

indivíduo em sua comunidade.Essa construção de imagem negativa é refletidaem depoimento 

de Boony acerca de seu atelier: 

  

Tinha um atelierzinho. Mas, esse atelier, por meu bairro ser tão tenso, num tá sendo 

visitado, nem usufruído, nem eu de tá com o grupo que eu queria, tipo, a gurizada 

[…]. 

 

 

 Boony é de Santo Amaro. Nesse caso muito específico, sua comunidade vinha tendo 

confrontos entre traficantes e policiais, inclusive, no dia anterior à entrevista. Quando Boony 

chegou a casa, passou o cadeado no portão e falou baixinho, quase sussurrando “meu bairro tá 

é tenso. Ontem tive que passar entre bala”
275

. 

 Naquele período, o momento por que o bairro vinha passando não possibilitava que ele 

promovesse qualquer ação em sua comunidade, nem produzisse, tampouco se locomovesse 

                                            

275 Anotações do Diário de Campo. 
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sem qualquer receio, ou medo. Esse é um exemplo de evidente opressão. 

 Em 2007, ocorreu um outro fato interessante com dois cooperantes da RRS. Os dois 

estavam na bicicleta, na orla da praia de Boa Viagem, com uma câmera fotográfica no 

pescoço, quando foram abordados por um policial. Este perguntou de quem era a câmera e 

eles responderam que pertencia ao coletivo. O policial não acreditou, tomou a câmera de suas 

mãos e a apreendeu na delegacia. A câmera havia sido enviada pelo avô de Amber 

(carinhosamente chamada de Berinha) uma canadense cooperante da Rede. 

 É a partir dessa situação de opressão e, por acreditar em uma mudança efetiva Carol 

Sena remete ao texto elaborado pela Rede quando diz que “não somos oprimidos, nem 

opressor. Somos a resposta criativa, o diálogo que depende da atitude de ser livre”. E 

continua: 

 

Não porque eu acho libertador se colocar como livre. Não ficar esperando que 

alguém liberte ou que alguma conjuntura aconteça pra que você se liberte. Você já se 

situa como sujeito livre. Agora você se responsabilize pela sua liberdade. Claro que 

vinculado a diversos outros atores. Mas, enfim, que você se reconheça nessa 

dimensão. 

 

 O reconhecimento da dimensão da opressão, seja em qualquer nível que for, já é um 

fator que possibilita a libertação. O fato de reconhecer a favela/periferia como tendo um 

conjunto opressivo abre espaço para uma ação criativa do coletivo. No entanto, o que se 

percebe, enquanto sendo propositivo, é o reconhecimento que a comunidade produz 

conhecimento e apresenta soluções para as comunidades. Isso contrapõe a ideia hegemônica 

de Estado, como sendo o maior provedor de soluções para as comunidades. 

 

1.2 - As Ações da Rede 

 

 A Rede possui algumas ações que merecem destaque, devido ao fato de se propor, de 

algum modo, a contribuir com os coletivos que compõem a Rede, principalmente, no que diz 

respeito à formação, sobretudo, na investigação comunitária, na tentativa de mapear 

determinados atores sociais. Estes poderiam, de um ou outro modo, contribuir nas ações 

desenvolvidas pela Rede, em uma determinada comunidade. Poderiam ainda formar uma 

parceria mútua, com os coletivos que faziam parte da comunidade. 

 Neste contexto, o ano de 2008 foi muito importante para a Rede. A primeira reunião 

do ano ocorreu no dia três de junho, após quase um ano sem os encontros semanais. O retorno 

das atividades se deu, muito provavelmente, devido ao retorno de membros que exerciam 
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grande influência sobre o grupo, como é o caso de Donacor, que estava há um ano em viagem 

pela “América Latina”; de Leandro, que havia se afastado. Houve ainda, também a entrada de 

outras pessoas na Rede. 

 Essa reunião possuía um objetivo claro: o de organizar, planejar as ações da Rede. 

Desse modo, havia dois tópicos centrais a serem debatidos em pauta, quais sejam: o mutirão 

de grafite e as reuniões gerais da Rede. Em relação ao primeiro tópico, ficou decidido que 

seria necessária a formação de comissões. As pessoas responsáveis por essas formariam um 

núcleo organizador. Este grupo, por sua vez, seria o responsável permanente pelas atividades, 

garantindo a pratica efetiva do planejamento elaborado. 

 Esse grupo garantiria ainda que determinados instrumentos fossem criados para que a 

distância entre a comunidade e os membros da Rede se reduzisse ao máximo. Por se deve ao 

fato de haver pouco diálogo entre o coletivo responsável pelo mutirão, e a comunidade. Esta, 

por seu turno, costumeiramente, confundem e questionam o trabalho da Rede: “Foi o governo 

quem mandou fazer isso? Qual o vereador? Quem é o patrocinador? Você é a gringa da 

UNESCO é? (referindo-se a Berinha). 

 Desse modo, fica claro que o trabalho da Rede é muito mais que promover o mutirão, 

muito embora essa seja a atividade estruturante da Rede. A partir dessa discussão, foram 

criadas quatro comissões, são elas: a) comunicação, com quatro subcomissões: 1)audiovisual 

(fotografia, vídeo e blog); 2) rádio livre, e 3) divulgação (cartazes impressos e internet); b) 

comissão de saúde, meio ambiente e arte (SAMBARTE); c) comissão de grafite; e d) 

comissão que trabalharia a pintura com as crianças (uma oficina infantil de pintura). 

 Por fim, essas quatro comissões formaram o núcleo organizador do mutirão de grafite. 

Quanto às reuniões gerais da Rede, ficou decidido que na primeira semana seria realizada a 

avaliação do mutirão; na segunda, a reunião de formação e as outras do planejamento dos 

mutirões. As formações eram muito importantes para a Rede. Em um primeiro momento, 

foram propostas três formações: a) economia solidária, b) política, e c) violência policial e 

Direitos Humanos. 

 Essa última foi a que mais chamou a atenção da Rede, pela aproximação da realidade 

com que compartilha. Estava, sobretudo, envolvida emocionalmente com o caso de Che, 

ocorrido recentemente. Che foi pego em flagrante, misteriosamente, enquanto dormia, em seu 

barraco, na comunidade dos Coelhos. Ele já havia comentado diversas vezes que vinha sendo 

abordado por policiais, com certa frequência. Ele explicava que para os policiais, o fato de ele 

morar próximo à “boca”, era considerado um traficante, por isso, estava recebendo uma 

atenção especial por parte dos policiais. Esse foi um dos fatores que os cooperantes da Rede 
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apontaram como um dos casos de desmobilização. Diante desse fato, Rebeca tenta analisar a 

situação, quando faz a seguinte analogia: 

 

São vários fatores que podem influenciar. Primeiro a questão da marginalização 

midiática. Como Santo Amaro, por exemplo, que as próprias pessoas da comunidade 

terem descrença de que […] é possível transformar a realidade. E passam a ser visto 

como […] adversários […] a questão de Che foi uma coisa bem marcante para as 

pessoas. 

 

 Um outro fator que pode ter influenciado a desmobilização, defende ainda Rebeca, 

pode ter sido “também a chegada de muitos estudantes, simultaneamente e gerou um 

questionamento de identidade com o teor das reuniões”. Essa questão ficou muito visível, na 

formação sobre saúde, que pode “ter sido visto como algo científico”, insiste Rebeca. 

 Nessa perspectiva, essas formações tinham o objetivo de trazer reflexões para a Rede, 

podendo influenciar, de maneira positiva, as suas ações da Rede nas comunidades, como 

explica Leandro, referindo-se ao SAMBARTE: 

 

A proposta inicial era, dentro dos mutirões, a gente desenvolver algumas atividades 

sobre saúde e meio ambiente através da arte […] a gente pensou que uma das formas 

da atividade no mutirão [para] ter mais êxito, chegar pra mais pessoas, ter mais 

movimento, era a gente fazer algumas visitas nas comunidades […] Pra ir em 

algumas comunidades pra conhecer, pra fazer um diálogo com as pessoas da 

comunidade que tinham algumas coisas com relação à saúde, tipo, rezadeira, 

raizeiro, Agente Comunitário de Saúde. 

 

 Esses grupos funcionaram. As visitas nas comunidades foram feitas e o levantamento 

do que poderia ser feito, também. Para o Mutirão do Campo do Banco, uma comunidade da 

Várzea, próximo à Universidade Federal de Pernambuco, foram produzidos detergentes 

caseiros, facilmente fabricados, foram entregues mudas para plantar na comunidade; 

medicamentos caseiros, preparados para mostrar à comunidade como poderiam ser 

manipulados. 

 Os produtos e suas fórmulas, do mesmo modo que os medicamentos, eram divulgados 

através da Rádio Livre, montada no dia do mutirão. Mesmo aqueles que não quisessem ou 

não pudessem comparecer ao evento, poderiam escutar as receitas onde estivessem. A 

proposta da Rádio Livre também era a de visitar as comunidades, dialogar com as pessoas, 

principalmente com os idosos, para selecionar as músicas que gostariam de ouvir no dia do 

mutirão. 
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1.2.1 - O Mutirão de Grafite 

 

 A revista de grafite remonta muito bem o ensaio do que seria o mutirão, inclusive 

como forma de visualizar a articulação: 

 

Em dezembro de 2004, no último encontro de hip hop [de roda de break do ano] que 

acontece aqui na Várzea, a galera resolveu se unir e fazer um teste. 

 

 

Ocupação do MRLP 

 

[No entanto, foi] no último domingo de janeiro de 2005 [que] era realizado, o 

primeiro mutirão de Grafite, organizado pelo Êxito d' Rua e Seres Sub Shop […] Na 

tarde daquele dia, 16 grafiteiros se encontraram em frente a uma ocupação na Av. 

Marquês de Barros, no centro da cidade do Recife. Na fachada do prédio, uma 

mensagem escrita: “Ocupamos por falta de uma política habitacional para os 

excluídos”, assinada pelo MLRP – Movimento de Luta e Resistência Popular”. A 

resistência popular foi o que nos levou a colorir as partes da frente e de trás do 

imóvel. Com o apoio dos moradores da ocupação conseguimos escadas, água e 

mãos amigas para fortalecer as primeiras pinceladas do mutirão de grafite. Ficou 

decidido então que o próximo mutirão seria realizado dentro de uma comunidade, e 

a cada mês passaria por uma comunidade diferente, sempre organizado pelos que 

moram nos locais de ação
276

. 

 

                                            

276 Salve S/A. Revista de Grafite 
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 O primeiro mutirão ocorrido em uma comunidade, em Santo Amaro: 

 

O primeiro Mutirão tinha umas quarenta pessoas. Tinha uma galera […] E não teve 

divulgação nem nada, só no boca-a-boca […] todo mundo tava pintando lá, chegou 

um cara metido a matador, começou a querer bater em Boony, puxou os cabelos de 

Boony. E Boony é quem mora em Santo Amaro. Boony organizou o mutirão. Aí o 

cara começou: Boony, você falou com o morador? […] Do nada, a gente saiu de lá e 

não pintou. O primeiro mutirão não aconteceu […] terminou com uma reunião […] 

fez uma roda bem grandona no meio da praça. A gente terminou todo mundo 

fazendo a roda e trocando ideia: todo mutirão tem que ser bem organizado para não 

acontecer isso de novo. (Galo de Souza). 

 

 A partir desse depoimento, constata-se que o próprio mutirão de grafite é um 

instrumento potencializador para visualizar as dinâmicas das comunidades. Isso significa 

produzir técnicas que viabilizem a ação da Rede nas comunidades. O diálogo antecipado 

possibilitou a circularidade nas comunidades, além do surgimento de outros coletivos, como 

bem informa Caju: 

 

Depois disso, surgiram vários grupos. E, também surgiram uns que já existiam e que 

tava meio na deles, assim. Talvez eles saíram de onde eles estavam e foram conhecer 

outros grupos […] rolou um intercâmbio de grupos […] do interior, da Região 

Metropolitana. 

 

 O Coletivo Nova Geração foi um dos grupos que surgiram, a partir dos mutirões da 

Rede: 

 

O primeiro mutirão que a gente foi, foi pra Paudalho. Aí lá, a gente viu que existia 

vários grupos. Foram vários grupos da cidade do Recife pra Paudalho de ônibus. Foi 

todo mundo num ônibus só. E depois, a gente trocou essa ideia, eu e os meninos que 

foram comigo. De formar mesmo um grupo. Fazer um grupo que frequente a Rede, 

que possa somar junto com a Rede. Que represente a Várzea […] que naquela época 

não tinha. (Pixote). 

 

 Mas, o mais importante é compreender o mutirão de grafite como sendo a ação 

estruturante. Esta é a opinião de Carol Sena: 

 

[…] uma ação em si mesma, já muito complexa e fantástica, muito interessantes. 

Porque ela é simples, mas ela guarda em si um monte de elementos, então ela é 

totalmente autogerida, totalmente horizontal. A dimensão de ser autogerida tem o 

componente político e […] econômico, que a galera banca as coisas, sem 

financiamento externo, sem processo de captação de recursos que é o processo 

formal do movimento social institucionalizado hoje. Funciona como um espaço de 

comunicação, como um espaço de interação das comunidades. Os grupos saem 

efetivamente, das sua comunidades e vão conhecendo outras comunidades. (Carol 

Sena). 
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 A Rede não se engessa, não inviabiliza suas ações, devido à falta de recurso. Pelo 

contrário, é esse o intuito político maior, que pode mostrar à comunidade que ela pode fazer o 

melhor por ela mesma, sem a necessidade de qualquer financiamento, apoio político, ou 

intervenção privada. 

 Pode-se julgar que a maneira com que a Rede encaminha suas ações faz com que as 

pessoas percebam, em um determinado momento, que não vão mais poder, (devido a questões 

de ordem do trabalho, familiar, etc) participar de suas ações. Mas isso não impede que outras 

pessoas se insiram nessas ações. A questão é que, como já visto, a Rede não se propõe a ser 

uma organização trabalhista. Ao contrário disso, ela se propõe a ser Solidária para com as 

comunidades, principalmente quando há fatores externos a ela,  influenciando, de maneira 

negativa, o seu cotidiano, como foi o caso da comunidade do Pilar.
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1.2.1.2 - Mutirão do Pilar 

 

 O mutirão do Pilar ocorreu em fevereiro de 2009, antes do Carnaval. O primeiro 

mutirão do ano. Teve uma certa importância política de reafirmação da solidariedade. 

Naquele momento, o Recife estava passando por um momento de transição política. Tal fato 

influenciou nas medidas governamentais, principalmente, no que dizia respeito à segurança 

pública, visto que um dos objetivos, do presente governo, seria a redução do número de 

homicídios.  

 No caso do Pilar, esse fator somou-se a um outro: o projeto de urbanização que havia 

sido aprovado. Mas não havia tido qualquer diálogo com a comunidade. A forma com que 

planejaram a disposição das casas causaria uma mudança brusca na comunidade, 

principalmente no que se referia aos estabelecimentos comerciais. Qualquer tentativa de 

diálogo era inibida: a mobilização, sendo controlado pelo aparato policial. Como bem 

argumenta Cleiton: 
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Na época, o Pilar tava sendo alvo forte […] da atuação da polícia […] a galera foi 

violentada, foi extorquida, foi ameaçada. Enfim, muita gente aqui, a população, 

sofreu com essa história. (Cléiton, cooperante da Rede, membro do Participilar e da 

Rádio Comunitária do Pilar). 

 

 É importante ainda lembrar que o movimento juvenil não se organiza para ir de 

encontro à polícia. No entanto, há uma institucionalização da violência, nas comunidades 

periféricas, por meio do aparelho de Estado, mesmo não sendo instrumentalizado, mas 

simbolicamente presente nessas comunidades, por certo, acaba influenciando a vida das 

pessoas, de algum modo. 

 A questão principal, porém seria entender o porquê do contato com a RRS. Isso 

porque, até o momento, a Rede Participilar não era cooperante. Luciana responde que: 

 

[…] se a gente tratasse a violência policial no Pilar, como um problema do Pilar, 

primeiro, a gente ia se tornar alvo desses policiais […] E segundo, a gente não ia 

resolver o problema. De repente a gente até resolvia no Pilar, só que aí […] ia tirar 

aquele pessoal que tava incomodando naquela comunidade e ia jogar para outra. 

 

 E, além disso, há um peculiaridade em relação ao Pilar, pois é “uma parte da história 

do Recife Antigo que não é contada”, diz Cleiton. Não muito diferente das outras 

comunidades. No entanto, o fato de o Pilar se localizar no centro do Recife, a poucos metros 

da Prefeitura, e permanecerem uma situação de descaso, significa dizer que o grau de 

importância dado a essa comunidade é bem menor; o nível de invisibilidade, maior.  

 Desse modo, seria muito importante haver uma movimentação na comunidade. O mais 

importante, talvez, fosse divulgar e compartilhar o processo pelo qual a comunidade estava 

passando. E a RRS foi vista como um elemento importante nesse processo: 

 

As instituições poderiam dar um apoio muito mais institucional e político, enquanto 

a Rede de Resistência Solidária seria um grande canal de a gente tá acessando 

pessoas que viviam no cotidiano, o mesmo problema. Através da Rede, a gente ia ter 

contato com a periferia do Recife, da Região Metropolitana. A gente identificava a 

Rede enquanto esse parceiro diferenciado. Porque a Rede não era uma ONG de 

Direitos Humanos, não era um gabinete especial do governo. Era um grupo de 

pessoas como a gente e sentiam na carne a mesma dificuldade que a gente sentia. 

(Luciana). 

 

 Além do Mutirão de Grafite, a Rede promoveu duas outras ações que merecem 

destaque: a produção coletiva; e a Revista. 
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1.2.2 - Produção Coletiva 

 

 A produção coletiva era percebida pelos cooperantes da Rede não apenas como uma 

alternativa de renda, mas, muito mais, como uma forma diferente de organizar o trabalho e 

divulgar o produto dos coletivos, de maneira geral, nas comunidades. 

 Talvez, essa ideia tenha sofrido influência do Seres Sub Shop, uma loja de grafite, 

pertencentes a Caju e a Guga, em 2003. Acredita-se nisso porque Caju considerou que “muita 

gente começou a produzir por causa da loja”, apesar de ter a ciência de que a concepção que a 

Rede possui em relação à produção vai além da produção material de camisas, CD's, jornais 

etc. O fato de dialogar é, em si mesmo, a produção de reflexões, de relações. No entanto, a 

produção material é muito importante. Não porque traz benefícios financeiros, mas, 

sobretudo, porque possibilita uma organização do trabalho como bem explica Carbonel 

(Coletivo Mangue Crew, comunidade do Totó): 

 

[…] cada coletivo recebia uma bolsa. Essa bolsa tinha trinta camisas. Os coletivos 

pegavam essas camisas, vendiam a sua arte. Se tivesse núcleo em casa, produzia lá. 

Ciregrafia, estampava suas camisas e quem não tivesse, a gente se encontrava no 

núcleo que era lá no Alto Zé do Pinho e lá podia produzir as camisas. A gente ia se 

reunir de novo, pegar os malotes que cada grupo recebeu, separar os malotes, 

misturar e depois disso, voltava de novo para sua comunidade. Isso de maneira 

propositiva, porque ele ia vender material que ele mesmo produziu quanto de outros 

coletivos, de outra comunidade. Isso aí, ia formar uma renda sustentável. Um real ia 

voltar pra Rede, um real ia ser pra quem vendeu e os três reais ia para o grupo 

comprar as camisas novamente e atá gerando novamente essa ideia. 

 

 Embora, essa ideia da produção coletiva das camisas não tenha dado certo, essas 

perspectivas norteiam, de maneira decisiva, as atividades que os coletivos da Rede 

promovem, seja na produção de CD's, na ilustração das suas capas, além das lojas dos 

coletivos que se tornam pontos de venda para os cooperantes da Rede. A revista, também está 

associada a essa ideia. 

  

1.2.3 - Revista Salve S/A 

 

 A revista apresenta uma importância simbólica para a Rede de Resistência Solidária, 

como deixa claro Donacor: 

 

Essa revista é uma conquista muito grande. Isso começou em 2005, no primeiro ano 

da Rede, foi um processo coletivo. É uma revista fechada para circular em várias 

comunidades, para ser um elo entre essas comunidades, para levar um outro tipo de 

informação, da comunidade para a comunidade. Salutar o diálogo com a cidade, com 

os grupos comunitários. Foi uma conquista grande e muito importante. 
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A proposição da revista não está apenas em seu conteúdo interno, muito importante, visto que 

possibilita a circularidade do trabalho em conjunto com outros coletivos, é uma maneira de 

referenciar-se no espaço periférico, de afirmar-se enquanto sujeito ativo; mas também em 

relação a sua vendagem. A revista custa R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos. No 

entanto, R$ 3,49 (três e quarenta e nove) são direcionados para a continuidade da reprodução 

da revista; R$ 1,00 (um real) é direcionado ao vendedor; e R$0,50 (cinquenta centavos), para 

o fundo de apoio a ações da Rede. 

 Em nenhum outro produto consumido é informada a parcela que o trabalhador ganha 

por cada produto vendido, o quanto de lucro é adquirido pelo proprietário e quanto é investido 

em projetos sociais ou para o bemestar dos trabalhadores do estabelecimento. Essas 

iniciativas possuem um propósito de transparência do uso do capital adquirido, 

principalmente, em relação aos cooperantes, pois esclarece para que fim está sendo utilizado 

seu trabalho, explicitando que não é em benefício de uma pessoa, em particular. Essa 

distribuição caracteriza outra forma organizacional de produção de sentido. 

 

  

1.3  Uma Proposta Ecológica 

 

 É demasiadamente complicado tratar de um tema “ecológico” em relação a RRS. Isso 

porque, em um primeiro olhar, seria difícil perceber qualquer contribuição ecológica para as 

comunidades; ao menos, o que se identifica mais comumente como sendo ecológico. 

 Contudo, há duas considerações importantes a se fazerem, em relação ao tema: 

primeiro, o ambiente habitado pelos cooperantes da RRS, ao menos a maioria, é insalubre. 

Não se entende insalubridade no que se refere às possíveis relações a serem/ são construídas, 

nas comunidades; ou mesmo á potencialidade criativa dos habitantes das comunidades. Mas 

entende-se insalubridade no que se refere à condição de moradia. Esta não está relacionada à 

disposição das casas na comunidade. Isso nada interfere, ao menos em relação a um ponto de 

vista estético. Sob tal ponto de vista, concorda-se com Jacques, segundo a qual periferia
277

 

que promove o caos urbano, ou qualquer coisa do gênero. 

 Mas, se levarmos em consideração a hierarquia de prioridades da administração 

municipal, ou estadual, percebemos que a disponibilidade de ação não acompanha o nível de 

necessidade dessas comunidades. 

                                            

277 JACQUES, Paola Berestein. Estética da Ginga: A arquitetura das favelas através da obra de Hélio 

Oiticica. Rio de Janeiro: Casa das Palavras, 2003.  
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 Até o presente momento, nesse capítulo, discorremos sobre o que a comunidade, 

através da Rede, pode fazer de melhor para a comunidade, sem se imobilizar diante de 

determinadas condições e realidades. Porém, no que se refere à questão estrutural das 

comunidades, é necessária, no mínimo, uma permissão dos administrados além de um capital 

disponível, muito alto. 

 Nessa perspectiva, os administradores não têm como prioridade essas comunidades, 

necessitadas, de maneira geral, de saneamento básico, calçamento, construção de barreiras 

etc. É nesse sentido que se identifica a insalubridade nas comunidades. Nesse contexto, 

levando em consideração as questões estruturais, há pouco o que se fazer, numa perspectiva 

“ecológica”. 

 Uma outra questão importante a se levar em conta é em relação à condição financeira 

de alguns grafiteiros, os quais utilizam materiais encontrados no lixo, passando, dessa 

maneira, a trabalhar com reciclagem. “Com coisas achada no lixo: tecidos, madeiras, vinil, 

papel”. Devido “a condição financeira, que eu não tenho, de comprar as telas prontas. Aí eu 

pego a madeira”. Diz Boony. 

 O trabalho “ecológico” se dá pela ausência de condições materiais. Isso não significa 

dizer que é menos importante ou que tem menos consciência ecológica. Essa não é a 

discussão. Pois, se analisarmos rapidamente o que foi colocado até o momento, será possível 

perceber que a própria Rede tem uma demanda ambiental, como é o caso do SAMBARTE; 

além da concepção sobre sustentabilidade. 

 É muito importante visualizar que sustentabilidade, em nenhum momento, esteve 

acompanhada do substantivo “desenvolvimento”. A sustentabilidade está diretamente 

relacionada às práticas sociais desenvolvidas pela e na Rede. Não está relacionada a qualquer 

padrão comparativo. Isso não é de forma aleatória não. É objetivo, como explicita o texto 

sobre a “Libertação Comunitária”: está claro para os membros da Rede que, durante o 

percurso histórico, houve outras formas de se relacionar em sociedade. 

 Uma outra questão importante, ainda, a mencionar é que, em alguns momentos, há 

conflitos diretos, na tentativa de ocupar áreas que são de preservação ambiental para a 

construção de moradias, a cujo o direito é garantido na Constituição Federal. Desse modo, é 

importante considerarmos que sempre é colocado em foco o jovem em conflito com a lei, 

nunca o contrário. 
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À GUISA DE CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho esta estruturado em quatro capítulos contendo discussão teórico-

conceitual sobre juventude e de redes sociais. Os dois últimos capítulos ilustram exemplos da 

dificuldade de conceitualizacao universal sobre o que se entende por juventude. Nessa 

direção, utilizando a analise das redes sociais a partir de alguns casos estudados 

empiricamente objetiva mostrar os movimentos organizados que tentam romper o 

entendimento da juventude imposto. 

A problematização central desse trabalho, por sua vez, partiu de uma simples pergunta: 

“Afinal, o que é juventude?”. Por certo, a resposta não é tão simples quanto a pergunta, muito 

menos se esgota nesse trabalho. Nesse contexto, o presente trabalho foi construído através de 

aportes da Historia e da Geografia, e enriquecido a luz da vivencia em movimentos sociais. 

Busca assim, colaborar para os debates e reflexões sobre esta temática.  

Nesse contexto, partimos do pressuposto, nesse presente trabalho, que a juventude é 

uma categoria de idade estabelecida, imposta ou negociada, de acordo com o tempo histórico 

e suas variantes políticas, econômicas, sociais e ambientais, em um determinado espaço. Este 

trabalho se insere no quadro de reflexões e novos olhares sobre um tema inerente a condição 

biopsicosocial do individuo na sociedade. 

Nessa perspectiva, procuramos mostrar, em um primeiro momento, que a “juventude”, 

enquanto categoria de idade, nem sempre existiu, nem mesmo no ocidente. Nas sociedades 

não-ocidentais, o que separava o período da infância em relação à fase adulta era a puberdade. 

Não havia um período de preparo para a vida adulta, a quarentena. A divisão era 

absolutamente limiar, muito embora, a concessão, por parte da sociedade, de status de adulto, 

levava, muito provavelmente, a criança se sentir mais responsável e preparada para assumir 

determinado papel na sociedade, devido ao ritual de passagem a que era submetida. Nesse 

caminho, observamos que, em determinadas sociedades, como o caso dos BaMbuti, o fato de 

ser criança não significava, em nenhum sentido, não possuir uma determinada participação na 

sociedade. Pois, a criança tinha capacidade de decidir, inclusive, o curso que a sociedade iria 

tomar, durante um determinado tempo. O que limitava a sua participação era o fato de estar 

sob a condição de aprendiz. Mas, por não possuir uma estruturação hierárquica do poder, 

possibilitava a flexibilidade nas classes de idade. Não havia, desse modo, nada que 

caracterizasse um estágio de preparo para a vida adulta, nada que pudesse chamar de “jovem”. 

 Dentre os exemplos mencionados, a única sociedade que possuía não apenas 
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categorias de idade mas também graus de inserção a uma determinada classe de idade é os 

Massai. Ainda assim, as classes de idade possuem uma configuração bastante diferente, uma 

vez que se dá a cada quinze anos, com intervalos menores de três anos. Isso significa dizer 

que a classe de idade possui idades muito distintas, chegando a ter uma distância de idade de 

até cinco anos. Isso ocorre em relação aos Massai, no que diz respeito à passagem de uma 

classe de idade para outra, não dependendo unicamente do indivíduo, mas do grupo como um 

todo. Isso não significa dizer, porém, que o fato de possuir diversas classes de idades e níveis 

entre essas classes implicaria em os indivíduos não terem qualquer participação na sociedade. 

Todas elas tinham funções claras e por isso uma vida social plena. 

 Retomamos ainda a questão relacionada aos Imbangalas, uma sociedade iniciática, que 

negavam qualquer relação de parentesco e de uma linhagem matrilinear. As mulheres que 

tinham seus filhos não podiam estabelecer um laço matrilinear legal dentro do ki-lombo – 

“uma sociedade de iniciação ou campo de circuncisão, onde os jovens do sexo masculino 

eram preparados para o status de adultos e guerreiros”
278

. Não há absolutamente nenhuma 

característica peculiar que possa determinar que houvesse infância, ou mesmo “juventude”, 

nessa sociedade. As classes de idade não necessariamente acompanham um processo 

“evolutivo” do ser humano, ou ao menos, o que se reconhece como evolução. Elas são 

determinadas socialmente. Isso significa dizer que os “jovens” do ki-lombo podiam ter idades 

menores que os de outras sociedades, uma vez que a infância não era nem sequer reconhecida. 

Desse modo, o reconhecimento do “jovem” não está relacionado ao estágio de preparo, mas 

aos mais “jovens” do grupo, que sai da condição de inexistência (infância) para o de 

guerreiro. 

 No Ocidente, em todo período medieval, não havia um consenso universal em relação 

a juventude. Cada comunidade interpretava o início e fim dessa classe ou grupo de idade, a 

partir de referenciais próprios, tendo influência, tanto política quanto religiosa. A criança 

deixava de ser criança, a partir do momento em que se bastava sozinha. E não por isso era 

reconhecidamente humana. A humanidade da criança passa a ser reconhecida completamente, 

no século XVIII. Pode parecer absurda a afirmação, aos olhos do presente. No entanto, não o 

é, pois, como procuramos mostrar, na percepção de Keith Thomas, “ao traçar uma sólida linha 

entre o homem e os animais [...] também teve consequências importantes para as relações 

entre os homens”
279

. 

                                            

278  SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru, SP: EDUSC, 2001. p. 258. 

279  THOMAS, Keith.  O Homem e o Mundo Natural: mudanças de atitude em relação às plantas e os animais, 

1500/1800. Cia das Letras, 1996, p. 49. 
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 Além disso, ainda de acordo com Thomas
280

, “o cartesianismo parecia uma excelente 

via para defender a religião” – assinala o autor – “seus opositores, em contraste, podiam ser 

tornados teologicamente suspeitos, pois quando concediam às bestas as capacidades de 

percepção, memória e reflexão” – afirma Thomas – “estavam implicitamente atribuindo aos 

animais todos os elementos de uma alma imortal, o que era absurdo”. As crianças eram 

comparadas a bestas rudes e os jovens a asnos selvagens e novilhos bravios
281

. 

 A “juventude”, no contexto da Idade Média, esteve associada a diversas questões, não 

podendo considerá-la apenas sob um dado aspecto, mas de forma integrado. Levava-se em 

consideração, desse modo, sua autonomia econômica, o matrimônio, a atividade política, etc. 

E ainda assim, podia não ser considerado jovem, visto que poderia, em algum momento, se 

valer de um comportamento juvenil. 

 Como bem afirma Bourdieu, não se pode abordar a “juventude” como uma categoria 

homogênea. O autor divide essa categoria em pelo menos duas outras, quais sejam: “dos 

jovens que se encontram já a trabalhar e dos adolescentes da mesma idade (biológica) que são 

estudantes”
282

. Pois, essas duas categorias, absolutamente abstratas, possuem realidades 

completamente diferentes. Estas, por sua vez, estão relacionadas, em largo sentido, à 

perspectiva escolar. A escola como sendo provedora de títulos. 

 No Brasil, a instituição escolar não seria a responsável por essas diferenças, a não ser 

que reconheçamos a brusca diferença entre as instituições escolares particulares e as públicas. 

Além disso, é importante percebermos as distintas perspectivas a que os estudantes dessas 

duas instituições estão circunscritos; além das condições em que estão inseridos.  

 De acordo com os dados trabalhados no Capítulo I, podemos verificar que 80% dos 

jovens estão localizados em países em desenvolvimento, sendo que, na “América Latina” 

62,5% desses jovens, trabalham no mercado informal, 40% da população jovem no mundo 

estão desempregados. No Brasil, o dado chega a ser ainda mais agravante, pois 53,1% dos 

jovens nem trabalham nem estudam. E, dos que estudam para prestar o vestibular em Recife, 

                                            

280   Ibid. p. 40. 

281  “'O que é um bebê? ', perguntava um autor jacobiano, 'senão uma besta rude na forma de homem? E o que é 

um jovem (por assim dizer) sem modos e sem freios? ' as crianças não tinham o controle de suas ações e a 

linguagem da infância 'não era nem um pouco melhor que os sons produzidos pelos bichos mais sagazes 

quando se comunicam uns com os outros'. Os jovens, ainda incapazes de controlar suas paixões, eram apenas 

um pouco melhores. Comportavam-se „como asnos selvagens e novilhos bravios', dizia George Fox; como 

potros, na opinião de Gerrard Winstanley.  Ibid. p. 49. 

282  BOURDIEU, Pierre. A “Juventude” é só uma palavra. In. Questões de Sociologia. Lisboa: Fim de Século, 

2003. p. 153. 
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apenas, 34,44%
283

 dos jovens são de escola pública prestam vestibular; o que não significa 

dizer que chegam a cursar o ensino superior.  

 Desse modo, é possível visualizar que essas realidades entre os jovens de classes 

médias e altas e os de classes populares são, de fato, muito diferentes, fazendo com que o 

Estado passe a ater suas atenções à “juventude” das classes populares, dando-lhes um 

tratamento especial, principalmente, em relação aos aparelhos repressivos e opressivos, na 

tentativa de manter uma suposta ordem, tal como pudemos verificar no Capítulo II. Essa 

atenção especial identifica e justifica o uso do termo “juventude”, que passa a não estar mais 

relacionado ao sistema de quarentena escolar, mas quem está fora dela, caracterizando, nesse 

sentido, uma outra espécie, responsável pela desordem da cidade. Ou ainda seria a tentativa de 

incutir valores morais, de acordo com preceitos religiosos, muito bem estabelecidos, a uma 

determinada classe? 

 Podemos perceber isso quando tratamos do discurso minimista do “desenvolvimento 

humano”, assim reconhecido por Alvarez, segundo o qual há princípios taxionômicos, para 

identificar espécies que estão no mais baixo escalão do desenvolvimento da espécie humana. 

Tais espécies, por sua vez, são impedimentos vigorosos do desenvolvimento social e 

econômico. O “desenvolvimento humano” classifica não apenas a situação socioeconômica de 

determinadas sociedades, mas também o estágio evolutivo da espécie humana. Esse índice, 

por exemplo, está vinculado a uma outra ideia, um tanto quanto naturalista, a de “linha da 

pobreza”. A metáfora “linha”, por seu turno, muito utilizada, provém do campo de navegação 

que está diretamente ligada à flutuação. “La línea de flotación ES La que separa La parte 

sumergida Del casco de um buque de La que no está. Aplicada a La pobreza, sería La línea 

entre los que están hunidos pela hambre y los que puedem flotar sobre El”
284

. A teoria 

minimista, empregada pelas instituições de crédito internacional, adotada pelo Estado, 

esforçar-se para satisfazer os mínimos biológicos, empreendidos enquanto necessidades 

básicas, mas que não são nem tão humanos assim, na tentativa de converter os recursos 

escassos dos pobres, em fatores satisfatórios dessas necessidades, diz Alvarez
285

. 

 Nessa perspectiva, instituir um outro sistema de medição,  o Índice de 

Desenvolvimento Juvenil (IDJ), baseado nos mesmos pressupostos do Índice de 

                                            

283  Esse dado foi retirado da página virtual da COVEST, Vestibular e Estatísticas 2008, disponível em: 

http://www.covest.com.br/default.asp, acessado em 08 de Abril de 2010. 

284  LEGUIZAMÓN, Sonia Alvarez (Org.). Trabajo y Produción de la Pobreza em Latinoamérica y el Caribe: 

estructuras, discursos y actores. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, Argentina. Agosto, 2005. p. 254. 
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Desenvolvimento Humano (IDH), não seria, em largo sentido, uma maneira de classificar e 

diferenciar os não humanos dos não tão humanos? 

 Levemos em consideração, nesse contexto, a prerrogativa do forjar de uma categoria 

de idade, nesse caso específico, a “juventude‟, esteja relacionada aos dois fatores 

mencionados anteriormente, o econômico e o religioso. Levemos em consideração que, de 

fato, a tentativa por parte do Estado é a de, por um lado, impor um valor burguês a uma 

categoria de idade; por outro, manter um excedente de capital de trabalho, supostamente 

desqualificado, como uma perspectiva de controle de mão-de-obra barata para obras com 

participação e incentivo do próprio Estado, inclusive em municípios e estados distantes dos 

seus de origem. 

 Diríamos, desse modo, que não é necessário passar por todas as etapas do que 

atualmente se reconhece enquanto evolução humana. Outrossim, podemos considerar que o 

“jovem” trabalhador, não inserido na quarentena escolar, fora dos padrões impostos por uma 

burguesia, à frente da administração pública, não é “jovem”? Poderíamos considerá-lo como 

tal, pois não há fase de preparo alguma entre a infância e a fase adulta. Deixa-se de ser criança 

para se lançar no mundo do trabalho ou desemprego, como bem aborda Soares
286

, cujas 

teorias foram trabalhadas no interior do Capítulo I. Esse autor, por sua vez, assume o mundo 

como estando em situação de guerra, observando a necessidade de se armar para a luta. 

Armar-se não apenas no sentido bélico, mas com instrumentos que possibilitem a inscrição no 

espaço, na tentativa de se fazer visível. O grafite seria um desses instrumentos. 

 Decerto, o controle por parte do Estado está diretamente conectado a uma família de 

técnicas hegemônicas, associadas a duas Redes complexas e conectadas, tal como foi 

discutido ao longo do Capítulo II. Essas Redes distribuem, no espaço, o trabalho a ser 

realizado por “jovens” e não “jovens” em todo território nacional e internacional, de acordo 

com a congnoscibilidade do espaço. Obviamente, essas Redes adotam parâmetros, tais como 

avanço e atraso, desenvolvimento/subdesenvolvimento, sem levarem em consideração as 

tecnologias produzidas por outras sociedades em um dado tempo e espaço. Desse modo, não é 

“a tecnologia” que é parâmetro, mas “uma tecnologia” de produção específica, associada a 

tecnologias de enquadramento, instituídas historicamente. Estas se tornam verdadeiros 

totalitarismos. 

 Não é o fato de produzir uma nova técnica que se instituem novas técnicas de trabalho 

e suas relações. Pelo contrário, reforçam-se as relações empreendidas ao longo da história, de 
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maneira muito bem articulada, organizada e em nível mundial. Há uma divisão do trabalho, 

um tanto quanto naturalizada, territorial e social, internacionalmente reconhecida. Sob 

determinado aspecto, justificada, supostamente, pelo não reconhecimento da humanidade, 

como é o caso das “fazendas de rins” na África (Egito) e Ásia (Índia); além da permanência 

do trabalho escravo no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste do país, abastecido por 

mão-de-obra essencialmente nordestina. 

 Obviamente que o fato a ser identificado como hegemônico não significa dizer que é 

aceito por completo e, se aceito, não significa dizer que possui o mesmo uso. As Redes 

Sociais são um exemplo disso, na medida em que procuram desenvolver ações que vão de 

encontro ao que está estabelecido. Rede social, nesse caso, pode ser identificada não apenas 

com ligação de pontos em um espaço virtual. Os pontos podem ser constituídos por 

indivíduos que estão ligados a um objetivo comum, em um determinado espaço. 

 As formas de resistência escrava, nesse contexto, foram empreendidas em Rede, de 

maneira extremamente articulada e organizada; seja por meio da “brecha camponesa”, 

formação de quilombos, seja por revoltas. Em relação à primeira, as atividades (plantio, 

colheita e venda dos produtos) eram extremamente organizadas, mesmo em um período de 

colheita da cana-de-açúcar mais exaustivo, devido à demanda do mercado internacional. 

Nesse caso, o trabalho nas parcelas era dirigido e organizado pelos mais jovens e pelos mais 

velhos, uma vez que era exigido muito daqueles que estavam na idade do trabalho. O mais 

interessante é perceber que, mesmo sob determinadas condições impostas pelo cenário 

político da época (séculos XVIII e XIX), os escravos conseguiram organizar a mão-de-obra 

nas parcelas e a venda desses produtos. Isso fez emergir as feiras livres e, em alguns casos, 

esses escravos se constituíram donos de empreendimentos. 

 Na cidade, as atividades que possibilitavam o ganho proporcionavam maior autonomia 

de mobilidade do escravo, além da possibilidade de morar em outra casa que não a de seu 

senhor. Essa mobilidade, por sua vez, permitia a convivência maior entre os escravos e, 

consequentemente, maior articulação que fazia, em alguns momentos (alguns mais freqüentes 

que outros) eclodir revoltas. 

 A formação de quilombos, por seu turno, deu-se tanto no campo quanto na cidade, 

embora isso ocorresse muito mais frequente no campo. A Rede de comunicação que os 

quilombos estabeleciam com o campo e com a cidade, dependendo da localização, e outros 

estados e países, possibilitava as ações do quilombo, além de associações com brancos. 

 Os escravos, embora muitas vezes não reconhecidos, imprimiam traços importantes, 

na cultura americana, brasileira, nordestina. Tanto no que se refere à comida, ao modo de se 
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vestir e andar, como na língua, na música e nas expressões corporais e estéticas. Talvez esses 

dois últimos elementos tenham sido os mais importantes, pois procuram expressar os 

sentimentos de um determinado povo, para além da língua; para além do que a língua 

consegue expressar. 

 Tal como argumentamos no decorrer do Capítulo III, é nesse caminho que a língua 

possui um papel central na cultura afro-brasileira, principalmente como instrumento 

socializador e articulador das ações promovidas pelas classes populares. Isso porque as raízes 

africanas estão presentes nessas classes e, por isso mesmo, são tidas como desprivilegiadas. 

Dessa maneira, é importante frisar que a língua, do mesmo modo que a história, não possui – 

embora seja utilizado – qualquer caráter evolutivo. É muito mais parte de um processo sócio-

histórico. 

 Para a Rede de Resistência Solidária, a língua é fundamental no processo de 

socialização dos coletivos e das comunidades; além do seu potencial articulador com o fim de 

promover as ações da Rede. Desconfia-se ainda que, antes mesmo de sua organização ser 

inspirada nas gangues e galeras, a Rede possui uma influência muito forte na forma como se 

dava a organização escrava. Esta, por sua vez, era estabelecida de acordo com a situação 

imposta em um determinado momento, dependendo sempre da movimentação e oscilação do 

mercado internacional. Nesse contexto, se a organização possuísse qualquer presença de 

instrumentos rígidos, ela se esvaía, seria efêmera e, portanto, inexistente. 

 Obviamente que as gangues e galeras são os referenciais mais próximos. Mas tudo 

indica que a organização escrava tenha grande influência. Nessa perspectiva, talvez o que a 

RRS tenha de mais diferente, em relação a outras instituições
287

, é a sua organização 

aparentemente não organizada, mas com um propósito político claro: o de permitir a ação de 

outros atores. Não que outras organizações não a permitam, ou não a incentivem, mas, 

geralmente o incentivo é confundido com a disputa por um espaço de decisão, não apenas 

internamente, mas em qualquer espaço de diálogo: conselhos, fóruns, conferências dos mais 

variados temas etc. 

 A Rede encontra, nessa organização, fora de qualquer parâmetro hegemônico, como já 

colocado, uma forma de agir nas comunidades e com atores destas, sem a utilização de uma 

técnica de controle. Inclusive, ausenta-se, muitas vezes, de qualquer técnica de articulação 
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a sua estrutura. CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. 
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para as ações cotidianas. Isso significa dizer que não possui qualquer tipo de poder 

organizacional, haja vista a situação de desmobilização atual, uma vez que tais ações 

dependem muito mais dos atores e das comunidades que propõem o mutirão do que da 

própria Rede. 

 Nesse sentido, percebe-se que as técnicas utilizadas pela Rede, embora hegemônicas, 

possuem outro uso. As técnicas de produção como o computador e a internet são utilizadas 

para fortalecerem os laços de solidariedade e de sociabilidade entre os indivíduos e não como 

instrumento de comunicação coletiva e internacional. Os indivíduos que mais se conhecem 

utilizam a Rede como um instrumento de extensão de suas relações e atividades cotidianas.  

 Reconhece-se, entretanto, que, devido à produção sistemática de materiais 

audiovisuais, esse instrumento fez com que a Rede fosse conhecida em outras unidades 

federativas como o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pará, Ceará, entre outras. Além desse 

conhecimento, tal instrumento possibilitou que suas ações, como o mutirão, fossem 

apropriadas por outros grupos e coletivos de grafite. No entanto, faz-se necessário lembrar 

que os materiais comunicacionais não estão atrelados a veículos de comunicação de massa, 

nem a nenhuma empresa de comunicação. Esses materiais produzidos são livres, de livre 

acesso e uso. Essa foi uma forma de contar a história das comunidades da Região 

Metropolitana do Recife, consequentemente, apropriada por outros grupos em outros lugares. 

 É nesse sentido que se afirma que a historização possui um papel central para as 

populações periféricas, pois a história pode ser contada apenas pelo homem. A natureza possui 

sua história, mas pode ser materializada, percebida, narrada, escrita pelo homem. Desse 

modo, a partir do momento em que se nega a história das comunidades periféricas, nega-se, 

consequentemente, sua humanidade. 

 A forma com que a cidade é construída, a disponibilidade de seus equipamentos de 

sociabilidade, a hierarquização das prioridades por parte de seus administradores, a maneira 

pela qual a sua história é contada e referenciada excluem por completo a história das 

comunidades periféricas, considerando-as marginais. Desse modo, o uso diferente da palavra, 

não significa dizer que há um sentido diferente, uma palavra diferente pode ser utilizada para 

um mesmo fim: significar, definir o lugar do “primitivo”, do “selvagem” no tempo e no 

espaço. Embora se saiba que muitas delas tenham feito levantamentos históricos, 

materializado em livros, o seu potencial difusor é nulo ou, ao menos, compete desigualmente 

com a difusão da história oficial, financiada pelos organismos de Estado. 

 Contudo, são muitas as formas de resistência encontradas pelas populações oprimidas 

para darem um outro enfoque, sobretudo, demonstrarem toda sua humanidade, como foi 
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abordado no Capítulo III. Tal resistência era constituída por instrumentos relacionados à 

organização das parcelas, em épocas de colheita de cana-de-açúcar, utilizando-se a força de 

trabalho dos mais jovens e dos mais velhos, de maneira planejada, para que os trabalhos nas 

parcelas não fossem interrompidos; sua alimentação e venda dos excedentes não fossem 

prejudicadas. Além disso, houve a formação de quilombos, a articulação de revoltas, ou 

mesmo, o suicídio. 

 É nesse caminho que a RRS utiliza o grafite, um dos elementos do hip hop, como meio 

político-pragmático de mudança ou, ao menos, instrumento que possibilita visualizar uma 

outra perspectiva de trabalho, pois simboliza a liberdade da criatividade. Isso porque podem 

ser feitos diversos produtos: camisas, pintura de capacetes, quadros de bicicletas, ilustração de 

CD‟s, telas etc. Isso tudo é construído conjunta e articuladamente, visto que os produtos 

podem ser distribuídos nas lojas de cooperantes da Rede.  

 Essa distribuição e venda, entretanto, ocorrem sem qualquer relação de opressão e 

cobrança, por parte dos vendedores ou por qualquer outro cooperante da RRS. Percebe-se, 

desse modo, que a RRS criou um mercado, de maneira proposital ou não, que absorve os 

produtos produzidos coletivamente por seus cooperantes. Esses produtos, devido à 

acessibilidade de seu preço, (para os consumidores mais conscientes, sua proposta de 

vendagem, como mencionada anteriormente) possuem uma saída considerável, mantendo a 

atividade desses coletivos. Percebe-se, como mencionado anteriormente, que a maneira com 

que a RRS organiza sua produção e venda assemelha-se muito claramente com o 

planejamento dos escravos em relação a suas parcelas e à organização das suas vendas. Pois 

os escravos, por intermédio da “brecha camponesa”, foram os que formaram as feiras de 

frutas e legumes no campo e na cidade. 

 Além disso, como em outros momentos da história, a RRS utiliza um elemento que 

possibilita a articulação e ação do grupo. Assim como os Malês utilizaram a religião; os 

malunguinhos,  as notícias anti-escravistas; a RRS utiliza o grafite, sem esquecer, assim como 

os outros, as características políticas, culturais e religiosas. Para a Rede, nunca houve dúvida 

em relação a esses três elementos, procurando utilizá-los, efetivamente, como instrumentos 

que possibilitam romper com os laços de colonialidade e colonialismo, impressos pela 

modernidade. 

 O fato de os instrumentos que a RRS utiliza se assemelharem com os dos escravos não 

significa dizer que são retrógrados, mas que as formas e instrumentos de repressão e opressão 

são os mesmos. Não se trata apenas da repressão policial, surgida para conter os “selvagens” 

promotores da desordem na cidade e no campo, mas da própria Rede enquanto fábula e 
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perversidade, que promove uma divisão natural do trabalho, a partir de uma concepção 

eugênica. No entanto, essa concepção é construída não enquanto raça (muito embora esteja 

associada a ela, na maioria das vezes), mas enquanto classe. Nesse sentido, o trabalho da RRS 

é classificado como inferior, porque é pobre e, dentro da escala evolutiva, os menos humanos. 

Os jovens são quase humanos, porque excedentes, esperando a idade do trabalho e o momento 

certo para fazer história. 

 Decerto, essa questão refere-se aos jovens de classes populares, não aos das classes 

médias e altas. Estes são vistos em perspectiva, sempre relacionados ao futuro, ao brilhante 

futuro que os aguarda, ao futuro da administração pública, com conseqüente permanência dos 

interesses de classe, fundados na naturalização das relações sociais. Dá-se, então, a 

permanência da arquitetura do jardim platônico, do parque humano, o qual Sloterdijk
288

 

retrata. 

 Contudo, é necessário ressaltar que, o entendimento que o movimento juvenil, de 

modo geral, e a RRS, muito particularmente, possuem sobre a “juventude”, é muito diferente 

da concepção hegemônica. A “juventude” é adotada, sobretudo, de maneira absolutamente 

política, como potencial de mobilidade, vitalidade e energia. Mas, é importante ter o 

entendimento do uso que o Estado e as linhas de crédito internacionais e nacionais possuem 

em relação à “juventude”. Esse entendimento proporciona e possibilita, de algum modo, um 

posicionamento diferente por parte dos movimentos e sua relação e diálogo com as 

instituições governamentais. 

 Nesse contexto, o hip hop, principalmente o grafite, foi o instrumento encontrado 

pelos “jovens” da RRS para articular suas ações nas comunidades periféricas, promovendo 

um outro olhar sobre a cidade, como agir nesta mesma cidade, de maneira e com propósito 

absolutamente políticos, mostrando, em perspectiva, possibilidades outras de relações, sem a 

necessidade de se sobrepor em relação ao outro. Além disso, a inscrição na cidade demonstra, 

de um ou de outro modo, a presença desses indivíduos na cidade e, consequentemente, sua 

existência.  

Nessa perspectiva, a Rede propõe-se a fortalecer a rua como espaço de diálogo, 

manifestação cultural e política, pois percebeu, a partir de observação empírica, que a rua era 

o único espaço de socialização dos indivíduos e grupos dessas comunidades. 

 Destarte afirma-se que o hip hop foi o instrumento encontrado pela Rede de 
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Resistência Solidária para contar as histórias das populações periféricas, nos muros/painéis, 

na música, na dança e, o mais importante, na produção de um conhecimento comunitário, a 

partir do diálogo na rua.   
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