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A presente pesquisa traz como questionamento principal entender de que forma pode-se 

fazer uso das legislações existentes para melhorar a qualidade de vida urbana da 

população moradora de áreas periféricas de Faxinal do Soturno/RS. Tem-se como 

objetivo geral evidenciar a importância de participação dos grupos minoritários, 

moradores de áreas periféricas, na gestão municipal, principalmente para difundir entre 

essa população o sentimento de pertencimento à cidade, sob o viés do patrimônio 

cultural, do urbanismo e da legislação vigente. Tem-se como objetivos específicos: 

evidenciar a importância da periferia para a valorização do patrimônio local; fazer uma 

análise temporal quanto à formação e ao crescimento dessa área de ocupação periférica; 

compreender os processos de urbanização no Brasil e no Rio Grande do Sul, em 

especial nas pequenas cidades, através do histórico desses processos; e conhecer a 

cultura e a identidade desse grupo para propor um “Espaço Multifuncional” para o 

desenvolvimento de atividades de difusão e valorização da sua identidade como produto 

final dessa dissertação. Para isso, a pesquisa adota como percurso metodológico o 

materialismo cultural, utilizando a análise cultural, através das categorias de análise de 

cultura registrada e cultura vivida, para que se faça uma discussão dos processos de 

urbanização e de formação das periferias pela perspectiva dos Estudos Culturais. Dessa 

forma, pode-se ver uma lacuna entre o desenvolvimento urbano demográfico e o social, 

na qual população periférica não tem voz e, por sua vez, não se sente parte daquela 

cidade. Por isso, o produto aqui proposto idealiza um espaço onde a população possa 

buscar conhecimento profissional e, também, se reconheça enquanto sujeito fomentador 

da cultura e da identidade local. Com isso, pode-se concluir que a participação da 

população no planejamento e gestão da cidade é a forma mais segura de garantir seus 

direitos enquanto cidadãos. 
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The present research has as main question to understand how one can make use of 

existing legislation to improve the quality of urban life of the peripheral population of 

Faxinal do Soturno/RS. The general objective is to highlight the importance of the 

participation of minority groups, residents of peripheral areas, in the municipal 

management, especially in order to spread among this population the sense of belonging 

to the town, under the bias of cultural heritage, urbanism and current legislation. This 

research has as specific objectives to highlight the importance of the periphery for the 

valorization of the local heritage; to make a temporal analysis regarding the formation 

and the growth of this area of peripheral occupation; understand the processes of 

urbanization in Brazil and in Rio Grande do Sul, especially in small towns, through the 

history of these processes; and to know the culture and the identity of this group to 

propose a project of a “multifunctional space” for the development of activities for the 

diffusion and valorization of their identity as the final product of this dissertation. For 

this, the research will adopt as its methodological course the cultural materialism, 

through the analytical categories, in order to make a discussion of the processes of 

urbanization and formation of the peripheries by the Cultural Studies perspective. 

Therefore, it is possible to see a gap between the urban, demographic and social 

development, in which the peripheral population has no voice and doesn’t feel part of 

the city. For this reason, the product proposed here idealizes a space where the 

population can search for professional knowledge and also recognize itself as developer 

subject of the local culture and identity. with that, it can be concluded that the 

population participation in the city planning and management is the safest way of ensure 

their rights as citizens. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os debates sobre legislação urbana e políticas públicas ganharam espaço no 

Brasil nas últimas décadas, devido, principalmente, ao crescente de processos 

emancipatórios ocorrido a partir dos anos de 1970 e a inserção dessa temática na 

Constituição Federal de 1988.  Houve um destaque ainda maior na discussão do assunto 

após a criação do Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257 – em 2001, que regulamenta 

o Capítulo da Política Urbana da Constituição Federal de 1988 e que define o Plano 

Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos 

municípios, constituindo-se como um instrumento obrigatório para as cidades com mais 

de 20.000 habitantes. 

O Estatuto da Cidade estabelece, ainda, que todos os municípios, mesmo 

com menos de 20.000 habitantes, que fazem parte de aglomerações urbanas, áreas 

metropolitanas, regiões de interesse turístico ou ambiental, locais de risco e áreas de 

impacto de grandes empreendimentos devem elaborar seus planos diretores. Essas 

pequenas cidades, segundo levantamento feito em 2015 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, representam mais de 70% dos municípios do Brasil. 

Com o aumento das cidades, é proporcional o crescimento das áreas de 

periferia que se propagam, na maioria das vezes, sem investimentos em infraestrutura, 

saneamento básico e políticas públicas de caráter social. É comum, nessas pequenas 

cidades, que as áreas periféricas sejam, também, uma transição entre a área urbana e 

rural dos municípios, que, assim como as periferias urbanas, recebem pouco, ou 

nenhum, investimento legal. Esse é o caso dos municípios da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana, região localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul, da qual 

faz parte a cidade de Faxinal do Soturno, foco desta pesquisa. 

Contrário à isso, o Estatuto da Cidade prevê que o Plano Diretor abranja não 

só as áreas urbanizadas centralizadas, mas, também, as periferias e áreas rurais. Para 

tanto, presume-se que os cidadãos que habitam nessas diversas áreas devam participar 

de forma ativa no planejamento, elaboração e execução das diretrizes de 

desenvolvimento das cidades. 

Porém, na prática é possível perceber a ausência de participação dos 

habitantes na condução das políticas públicas urbanas e sociais do município do qual 

fazem parte. Outro fator relevante é que a elaboração dessas legislações é feita de forma 

ampla e genérica, sem considerar as peculiaridades identitárias de cada área em questão. 
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Deve-se ter em conta que a identidade de um povo é aquilo que o torna 

semelhante ao seu grupo social e, dessa forma, o diferencia dos demais. A identidade é 

algo que está em constante construção e é formada por diversos elementos originários 

de sua história, sua hereditariedade, seu local de habitação e, principalmente, de suas 

relações sociais. Esse processo também se repete na formação da identidade dos sujeitos 

habitantes de um mesmo local, como é o caso, aqui, das áreas de periferia. 

Devido a isso, a pesquisa que segue está ancorada nos Estudos Culturais que 

consideram a cultura e a identidade das classes populares pelo seu lugar de fala. A partir 

daí tudo o que é produzido por esses sujeitos deve ser tratado na configuração de uma 

cidade, principalmente os fatores que conduzem e caracterizam sua vivência cotidiana. 

Assim, a temática aqui proposta é uma discussão calcada nos processos de 

urbanização de cidades de pequeno porte e na destinação habitacional das classes 

populares pelo olhar dos Estudos Culturais, tendo como foco principal a valorização da 

identidade desse grupo social. O local escolhido para esse estudo, como já citado 

anteriormente, é o pequeno município de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul. A 

escolha deve-se ao fato de a pesquisadora ser residente dessa cidade e conhecer a 

vivência dos habitantes do local, bem como suas peculiaridades, além de possuir o olhar 

técnico devido a sua formação em Arquitetura e Urbanismo. 

Com isso, conhecendo algumas demandas da periferia e sabendo que existe 

uma legislação que dá suporte para que essas necessidades sejam sanadas, questiona-se: 

“De que forma pode-se fazer uso das legislações existentes para valorizar a identidade 

da população periférica de Faxinal do Soturno?”. Esse questionamento é suscitado por 

outras questões que também serão abordadas no decorrer da pesquisa: “Qual a 

importância de se reconhecer a identidade dos grupos minoritários? Por que há um 

distanciamento na relação centro-periferia? Como se deu a formação dessas 

periferias?”. 

Tem-se como objetivo geral da pesquisa evidenciar a importância de 

participação dos grupos minoritários, moradores de áreas periféricas, na gestão 

municipal, principalmente para difundir entre essa população o sentimento de 

pertencimento à cidade, ou seja, cidadãos de fato, expondo as necessidades básicas 

sociais e de moradia dessa população, que, na maioria das vezes, não são atendidas com 

a mesma excelência das áreas centrais. Tem-se como objetivos específicos: 
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 Compreender os processos de urbanização no Brasil e no Rio Grande do 

Sul, em especial nas pequenas cidades, através do histórico desses 

processos; 

 Fazer uma análise documental e temporal quanto à formação e ao 

crescimento dessa área de ocupação periférica; 

 Fazer uma análise documental do Plano Diretor de Faxinal do Soturno: 

PPA, LDO, LOA, Planos, Programas e Projetos e Gestão e Políticas 

Públicas; 

 Evidenciar as características e a identidade da cultura periférica através 

da aplicação de um questionário qualitativo e pesquisas in loco; 

 Organizar o projeto de um “Espaço Multifuncional” com a elaboração 

de diretrizes identitárias e culturais como produto final dessa 

dissertação. 

Realizou-se a pesquisa para compor o estado da arte sobre o tema nas 

seguintes bases: Banco de Teses da Capes1, Portal de Periódicos Capes2, Portal de 

Periódicos Eletrônicos da UFSM3 e Arquitetura Revista4. A pesquisa foi iniciada com o 

tema a ser estudado – urbanização nas pequenas cidades. Pesquisou-se, então, por 

“urbanização”, “urbanização em pequenas cidades”, “os processos de urbanização no 

Brasil”, “periferias”, “formação das periferias”, “periferias nas pequenas cidades”. Para 

compor os capítulos teóricos, buscou-se por “Estudos Culturais”, “cultura”, 

“identidade”, “patrimônio”, “patrimônio cultural”, “patrimônio identitário”.  Em relação 

ao percurso metodológico, pesquisou-se por “materialismo cultural”, “análise cultural” 

e “categorias de análise”. Para compreender o cenário onde a pesquisa repousa, buscou-

se por “Quarta Colônia de Imigração Italiana” e “Faxinal do Soturno”. 

Com esse levantamento inicial, pode-se perceber que, mesmo que a 

urbanização brasileira seja um tema corriqueiro nas pesquisas acadêmicas, essas 

publicações acabam por priorizar as áreas metropolitanas e os grandes centros urbanos. 

Dessa forma, os pequenos municípios, com menos de 20.000 habitantes, acabam por 

não possuírem investigações pontuais de seus processos de urbanização, com o devido 

planejamento urbano e o lançamento de políticas públicas que levem em contas as 

especificidades desses locais. 

                                                             
1 Disponível em: < http://bancodeteses.capes.gov.br/> Acesso em: 25 de maio de 2018. 
2 Disponível em: < http://www.periodicos.capes.gov.br/> Acesso em: 25 de maio de 2018. 
3 Disponível em: < http://periodicos.ufsm.br/> Acesso em: 25 de maio de 2018. 
4 Disponível em: < http://revistas.unisinos.br/index. php/arquitetura> Acesso em: 25 de maio de 2018. 
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Destaca-se, nas pesquisas sobre urbanização, a dissertação de Silvane 

Spolaor (2010), intitulada “Os papéis urbanos nas pequenas cidades da região da Quarta 

Colônia”, onde a autora apresenta o histórico de formação da região, indicadores de 

vida, populacionais, sanitários e educacionais dos municípios, explica alguns conceitos 

da geografia urbana como “cidade” e “urbano”, fala dos processos de urbanização e de 

formação da rede urbana, e por fim, descreve os papéis que cada município representa 

para a composição da Quarta Colônia de Imigração Italiana.  

Outra importante pesquisa foi a realizada por Juliana Lamana Guma (2016) 

com o título “Planejamento e Gestão Urbanos em Cidades Pequenas: Um estudo sobre 

Benedito Novo e de Rio dos Cedros-SC”, onde ela fala sobre a importância da criação 

das legislações específicas para as políticas públicas urbanas do Brasil e sua aplicação 

nas cidades com menos de 20.000 habitantes. A autora desenvolve, ainda, um estudo de 

caso em duas cidades com essa configuração, fazendo uma análise da rede urbana em 

que estão inseridas, seus processos de elaboração e revisão dos planos diretores para 

entender se a criação dessas leis específicas colaboraram para o desenvolvimento 

urbano local. 

Ângela Maria Endlich (2006), em sua tese chamada “Pensando os papéis e 

significados das pequenas cidades do Noroeste do Paraná” traz importantes 

colaborações para essa pesquisa, uma vez que traz reflexões teórico-conceituais em 

relação às pequenas cidades e a rede urbana, bem como a redefinição dessa rede e seus 

novos significados para os pequenos municípios. Esses temas são trabalhados em 

cidades específicas do noroeste do Paraná, considerando suas peculiaridades.  

Milton Santos (2013), um clássico dos estudos urbanos no Brasil sobre o 

viés da geografia, com “A Urbanização Brasileira” trouxe contribuições muito 

importantes sobre o histórico e os processos de urbanos no Brasil. No livro “Formação e 

impasse do pensamento crítico sobre a cidade periférica” de Ermínia Maricato (2011), 

encontrou-se relevantes colocações sobre a formação das periferias nas cidades 

brasileiras. 

Investigou-se, também, sobre o patrimônio cultural e identitário e, como 

resultado, encontrou-se Pedro Paulo Funari (2006) trabalhando com o conceito de 

patrimônio e suas alterações até chegar na definição atual, que, juntamente com 

Françoise Choay (2001) com o livro “A alegoria do patrimônio” e Francisco Lopes 

Ramos (2006) em “A danação do objeto” tem-se estudos sobre a relação das cidades e 
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seu papel enquanto patrimônio da sociedade. Trazem, ainda, questões relacionadas ao 

restauro e à preservação desses locais. 

Para tratar da legislação, utilizou-se como base a Constituição Federal de 

1988, em específico os art. 182 e art. 183, Da Política Urbana, que trazem a questão 

urbana em uma perspectiva legal pela primeira vez no Brasil. Fez-se uso, também, da 

Lei Federal n° 10.257 de 2001, conhecida popularmente como Estatuto da Cidade, que 

regulamenta os instrumentos que devem ser seguidos para elaboração e realização do 

planejamento urbano, bem como o Plano Diretor de Faxinal do Soturno, principal 

mecanismo de zoneamento e regulamentação de uso e ocupação do solo. Ainda foram 

considerados os estudos de Janaína Ruviaro da Silva e Luciano D’ Ascenzi (2018), em 

seu Capítulo 3 – Gestão Urbana, do livro “Políticas Públicas, gestão urbana e 

desenvolvimento local”. 

Para embasar as pesquisas sobre os Estudos Culturais e os conceitos de 

cultura e identidade recorreu-se, principalmente, a Ana Carolina Escosteguy (2001 e 

2006), Denys Cuche (2002), Maria Elisa Cevasco (2003), Raymond Williams (2007) 

Richard Johnson (2006), Stuart Hall (2003). Nesse mesmo sentido, para o percurso 

metodológico seguiu-se as teorias de Raymond Williams (2003) em “El análiseis de la 

cultura” e consultou-se, também, o texto de Ana Luiza Coiro Moraes (2018), “Do 

materialismo dialético ao materialismo cultural: o legado metodológico de Marx aos 

Estudos Culturais”. 

As pesquisas sobre a Quarta Colônia de Imigração Italiana foram baseadas 

nos estudos de Edir Lúcia Bisognin, José Vicente Righi e Valmor Torri (2001) com o 

livro “os Povoadores da Quarta Colônia” e no livro “Quarta Colônia: construção do 

planejamento municipal e regional” organizado por Décio Bevilacqua, Geisa Zanini 

Rorato e Izabele Calusso (2010). As informações sobre Faxinal do Soturno foram 

encontradas, principalmente, no site da Prefeitura Municipal e através de conversas com 

a população. 

Dessa forma, tendo como base esse referencial teórico, estruturou-se a 

pesquisa em capítulos, sendo o primeiro e o segundo teóricos, o terceiro metodológico, 

o  quarto e o quinto são capítulos empíricos, seguido das considerações finais. Assim, 

pode-se trabalhar de forma pontual com cada um dos temas apresentados. 

O Capítulo I, “Urbanização brasileira: periferias e identidade”, foca na 

urbanização do Brasil, trazendo o histórico desses processos, a relação das pequenas 

cidades com os processos emancipatórios e a formação das periferias e, ainda, a base de 
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legislação e políticas públicas sobre o tema. Esse capítulo traz o embasamento legal 

para a elaboração do produto. 

No Capítulo II, “Estudos Culturais, patrimônio cultural e identidade”, tem-

se a explanação do que são os Estudos Culturais, o contexto de seu surgimento, bem 

como sua relação com o tema. Trabalhou-se, assim, os conceitos de cultura e identidade, 

tentando linkar com a sociedade que vive nas periferias. Esse capítulo traz, ainda, um 

estudo sobre o patrimônio cultural identitário, seus conceitos e a sua aplicação em 

relação às cidades atualmente. 

No Capítulo III, “Percurso metodológico”, conceitua-se o materialismo 

cultural de Williams (2011), nas bases analíticas culturais e, ainda, as categorias de 

análise que serão utilizadas como procedimentos dessa pesquisa, através do método 

qualitativo. Nesse capítulo, encontra-se o embasamento e a compreensão do método 

utilizado para a dissertação. 

O Capítulo IV, “Análise”, trata sobre o histórico de formação, a política, a 

economia, a cultura e a os aspectos sociais da Quarta Colônia de Imigração Italiana e do 

município de Faxinal do Soturno, bem como da Vila Verde Teto, local da pesquisa. 

Relata, ainda, acerca das pesquisas realizadas in loco, trazendo os aspectos identitários 

da população residente na área estudada. 

No Capítulo V, “Produto”, explana-se sobre o resultado final desse estudo, 

um projeto de um “Espaço Multifuncional” para o desenvolvimento de atividades 

profissionalizantes e de integração cultural entre as áreas vicinais à Vila Verde Teto, 

através da formulação de diretrizes identitárias e culturais, buscando a valorização da 

identidade dessa população como patrimônio local como tentativa de reconhecer e 

manifestar nessas pessoas o sentimento de pertencimento em relação ao município de 

Faxinal do Soturno. Por fim, as “Considerações finais”, que fazem o fechamento dessa 

dissertação, relacionando os assuntos estudados e as conclusões resultantes da pesquisa, 

abrindo espaço para as considerações pessoais da autora. 
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CAPÍTULO I - URBANIZAÇÃO BRASILEIRA: PERIFERIAS E 

IDENTIDADE 

 

O Brasil é um país que sobre a dominação e colonização por europeus, com 

sua cultura baseada no patriarcalismo e na centralidade de um governo, administrava-o 

como propriedade da elite. Essa herança colonial permaneceu forte até a Proclamação 

da República (1889), quando a noção do nacional teve atenção social e política. Nesse 

período, encontra-se a busca pelo rompimento com o passado monárquico e 

escravocrata, na tentativa de colocar o país “à altura do século XX”, segundo Silva e 

D’Ascenzi (2018). 

Para tratar desses diferentes períodos da urbanização brasileira, apresenta-se 

um breve histórico sobre como se deu esse processo, especialmente no Século XX, por 

ter sido palco da expansão de formação das cidades brasileiras bem como de muitos 

processos emancipatórios, principalmente dos municípios da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, em especial, Faxinal do Soturno, sítio dessa 

pesquisa. Para isso, teremos como principais fontes Ermínia Maricato (2000 e 2011) e 

Milton Santos (2013). 

Por fim, esse capítulo trabalha com alguns aspectos da política urbana na 

legislação brasileira, como a Constituição Federal de 1988 em seus art. 182 e 183, que 

compõem o Capítulo II – Da Política, Urbana e a Lei Federal n°10.257 de 10 de julho 

de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, em especial, o inciso III - Planejamento 

municipal - do art. 4°. 

 

 

1.1. Histórico da urbanização no Brasil 

 

Para falar sobre o início da urbanização no Brasil, Nestor Goulart Reis Filho 

(1948) dividiu o período entre 1500 e 1720 em três etapas principais de conformação do 

território brasileiro. Entre 1500 e 1570, destacando as décadas de 1530 e 1540 como as 

de maior intensidade desse período. Os anos entre 1580 e 1640, quando houve a 

dominação espanhola, tendo a fundação de dez vilas e três cidades. Por fim, entre 1650 

e 1720, ocorreu a fundação de trinta e cinco vilas, sendo que duas delas foram elevadas 

à categoria de cidade. No final desse período, o Brasil contava com uma rede urbana 

formada por sessenta e três vilas e oito cidades. 



20 
 

Segundo Goulart Reis Filho (1948), há alguns elementos que explicam a 

urbanização, por ele chamada de “sistema social da Colônia”. Ele destaca a organização 

político-administrativa, estando, de um lado, as capitanias e o governo-geral e, de outro 

lado, a organização municipal; as atividades econômicas rurais, agricultura de 

subsistência e de exportação e as camadas sociais correspondentes; as atividades 

econômicas urbanas e seus agentes, como o comércio, o funcionalismo, os ofícios 

mecânicos e mineradores. Para Maricato (2000), todos esses fatores relacionados às 

mudanças da sociedade brasileira marcam o processo de urbanização fundamentado em 

uma sociedade colonial, mesmo que ele ocorra em pleno século XX, quando já se tem 

um regime republicano independente. 

Bastide (1969) diz que não se deve acreditar que a civilização do açúcar se 

manteve estável com o passar dos anos. Para o autor, essa sociedade se modificou no 

mínimo duas vezes mas preservando suas principais características, o latifúndio e a 

monocultura. No século XVIII tem início a urbanização, atingindo seu total crescimento 

no século XIX, quando a casa da cidade passa a ser a principal residência do senhor de 

engenho, que visita sua propriedade rural apenas quando há corte ou moenda de cana. 

De acordo com Santos (2013), o processo inicial de formação urbana refere-

se mais a criação de cidades do que, de fato, a um processo de urbanização. Nesse 

contexto, a ampliação da agricultura comercial e a exploração mineral foram a origem 

dos povoamentos e da criação de riquezas, resultando na expansão das relações sociais e 

no surgimento de cidades no litoral e no interior. 

Segundo Caio Prado Junior (1961), no fim do período colonial, as cidades 

brasileiras reuniam quase 5,7% da população total do país, onde residiam 2,85 milhões 

de pessoas. Porém, é no final do século XIX que se registra a primeira aceleração do 

crescimento populacional de habitantes urbanos: de 5,9% em 1872 para 9,4% em 1900 

(OLIVEN, 2010). “Esses dados, porém, devem ser tomados com cautela, já que 

somente após 1940 as contagens separavam a população urbana (cidades e vilas) da 

população rural do mesmo município” (SANTOS, 2013, p. 24). 

Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, ocorreu 

um crescimento demográfico relativamente lento nas capitais brasileiras. Nesse período, 

segundo Maricato (2000), foram feitas reformas urbanas baseadas no urbanismo 

moderno “à moda” da periferia, com obras de saneamento básico e embelezamento 

paisagístico, lançamento de parâmetros legais para um mercado imobiliário capitalista, 
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ao passo que parte da população era excluída desse processo e destinada para as 

periferias da cidade. 

De acordo com Ribeiro e Cardoso (1996), no período da Primeira 

República, tem-se clara a herança escravocrata nas ideias de organização social racistas 

que defendiam o branqueamento da cidade como sinônimo de civilização. As 

intervenções urbanas pretendiam criar uma nova imagem de cidade, semelhante aos 

modelos europeus. A modernização das cidades passa a estruturar as intervenções, que 

tinham como foco principal a negação do “populacho inculto, desprovido de maneiras 

civilizadas, mestiço. As reformas urbanas criam uma cidade ‘para inglês ver’” 

(RIBEIRO e CARDOSO, 1996, p. 59). 

 No governo de Getúlio Vargas, destaca-se o planejamento urbano com 

padrão higiênico-funcional. Esse discurso higienista tem como características principais 

a busca pela cidade ideal, o embelezamento, a monumentalidade e o controle social 

sobre o uso dos espaços, conduzindo a intervenção. Aqui, o controle social é um dos 

elementos da modernização e da consolidação da nação. E o Plano Diretor é visto como 

um mecanismo de regulamentação que deveria influenciar diretamente as condições de 

vida das classes populares, mesmo tendo como foco as reformas dos centros urbanos. 

Porém, não há uma relação concreta entre as diretrizes dos planos e a regulamentação 

pública, criando um distanciamento ente a “cidade real” e a “cidade legal” (RIBEIRO, 

1996). 

Contudo, nos anos de 1940 a 1950 ocorreu o aumento da economia, gerando 

o crescimento das dinâmicas urbanas em todo o seu território (SANTOS, 2013). 

Ocorreu uma mudança intensa, desde a ocupação do solo até o centro das residências, 

sem que se possa afirmar que tenha sido homogênea. 

De acordo com Santos (2013), pode-se dizer que, até o fim da Segunda 

Guerra Mundial, a economia das capitais brasileiras era baseada na agricultura e era ela 

que exercia influência sobre as funções administrativas privadas e, principalmente, 

públicas. É essa influência que explica as oscilações no crescimento populacional, uma 

vez que o aumento da área urbana dependia do que acontecia na área não-urbana. 

Oliveira Viana (1938) caracteriza o urbanismo como um elemento moderno 

da evolução social, uma vez a história do Brasil tem início em uma sociedade agrícola. 

Para ele, a motivação da história do país no período colonial é originaria do campo, 

onde estão as bases que que sustentam a estabilidade da sociedade no período imperial. 
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Vale aqui lembrar que por muito tempo o Brasil foi um grande arquipélago, 

constituído por subespaços que se desenvolviam a seu próprio modo, muitas vezes 

influenciados pela relação com o exterior. Esse distanciamento nas relações entre os 

locais, especialmente entre as principais capitais, foi diminuído a partir da segunda 

metade do século XIX, com o ciclo do café. Nesse período, ocorreram mudanças nos 

sistemas de engenharia, com a implantação de estradas de ferro, melhorias nos portos, 

meios de comunicação mais eficientes para todo o país. Houve, também, importantes 

mudanças sociais, como os fluxos de comércio internacional, formas capitalistas de 

produção, trabalho e consumo. Essa integração, porém, ocorreu de forma limitada, tanto 

em relação ao espaço quanto ao mercado, abrangendo apenas parte do território 

nacional e, com isso, a partir dos anos 1940-1950, passa a predominar a lógica da 

industrialização (SANTOS, 2013). 

Santos (2013) salienta que, nesse caso, o termo industrialização não deve ser 

considerado apenas como a criação de atividades industriais, mas sim de forma mais 

abrangente, como um processo social complexo. Isso engloba a formação do mercado 

nacional, a dinâmica de integração do território, a ampliação das formas de consumo, 

entre outros aspectos que impulsionam a terceirização e aceleram o processo de 

urbanização, que transcende o nível regional e se expande para todo o país, aumentando 

o crescimento demográfico brasileiro. 

Segundo Santos (2013), entre os anos de 1940 e 1980 é que ocorre a 

verdadeira mudança quanto ao local de moradia da população brasileira, passando de 

26,35% em 1940 para 68,86% em 1980 moradores na área urbana. Nesse período, tem-

se um aumento de três vezes no número total de habitantes no Brasil, sendo que o índice 

de população urbana aumenta sete vezes e meia. 

Nesse contexto, Santos (2013) destaca alguns fatos que consideram 

importantes, como o desenvolvimento na configuração territorial com evolução dos 

sistemas de transportes, de telecomunicações e de produção de energia. Salienta, 

também, o grande progresso na produção material industrial e agrícola e a mudança na 

estrutura de circulação, distribuição e consumo desses materiais. Considera, ainda, o 

avanço nas formas econômicas de produção não material, como saúde, educação, lazer e 

informação. 

Dentro desse período, durante o Regime Militar, é criado, em 1964, o Banco 

Nacional de Habitação integrado ao Sistema Financeiro de Habitação, fazendo com que 

as cidades ocupem o centro da discussão política. O mercado habitacional passa a 
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receber grandes investimentos financeiros, promovendo a verticalização das cidades 

com a construção dos edifícios de apartamento (MARICATO, 2000) 

Maricato (2000) salienta que a construção desses edifícios em altura gera 

uma explosão imobiliária, mas que o financiamento habitacional não é sinônimo de 

democratização do acesso à moradia. “O mercado não se abriu para a maior parte da 

população que buscava moradia nas cidades. Ele deu absoluta prioridade às classes 

médias e altas.” (MARICATO, 2000, p. 3). 

 

Os vazios urbanos resultantes da expulsão das classes mais baixas para a 

periferia urbana, foram amenizados pelo poder público com a implantação de 

equipamentos e infraestrutura. Tais melhorias, ao contrário do que se possa 

pensar, não foram implementadas em benefício da população mais pobre e 

residente nas periferias mais distantes. Ao contrário, tais investimentos 

privilegiaram os proprietários fundiários valorizando e aumentando o preço 

da terra nestes vazios urbanos e marcando o espaço urbano com as 

características de segregação e exclusão sócio espacial. (BERGAMASCHI, 

2014, p. 38) 

 

Santos (2013) lembra que a área mais ativa de uma cidade se concentrava 

em seu centro e sua periferia imediata, devido à localização da produção, do consumo e 

da circulação dos bens e das pessoas. Já no final do século XX, há um movimento de 

descentralização que inclui as áreas distantes na lógica da modernidade capitalista 

tecnicista. Assim, o país passa a conhecer uma ocupação periférica. 

Desse modo, segundo Santos (2013), as desigualdades vistas hoje no 

território brasileiro são, sobretudo, diferenças sociais e não mais diferenças naturais. 

Para Engels (1974), é visível que o problema de moradia nunca será resolvido enquanto 

houver uma hegemonia capitalista. Para Maricato (2000), o crescimento urbano está 

associado à exclusão social: no momento em que as cidades passam a ter uma nova 

dimensão, tem-se, também, o surgimento dos problemas habitacionais. Ela é ainda mais 

enfática ao dizer que o mercado imobiliário sempre privilegiou as classes médias e altas, 

fechando-se para a maioria dos cidadãos que estavam em busca de moradia nas cidades.  

 

O que sobra para os pobres são as áreas ambientalmente frágeis, inadequadas 

para ocupação residencial – mangues, bacias de mananciais, dunas, beiras de 

rios e córregos, várzeas, encostas íngremes – que não interessam ao mercado 

imobiliário já que sua ocupação é proibida. Como a proximidade física de 

moradias pobres tem impacto sobre a desvalorização de propriedades, na 

cidade formal o esforço para afastá-las é constante. (MARICATO, 2011, p. 

133) 
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Com isso, registra-se grande parte das cidades sendo construídas na 

ilegalidade, sem o auxílio do governo, sem amparo técnico e financeiro. Essa 

ilegalidade não está restrita apenas às favelas, mas atinge, também, muitos condomínios 

sem fundamentação legal. Nesses casos, em áreas onde não há interesse do mercado 

imobiliário, há inexistência de fiscalização urbanística e de proteção do meio ambiente, 

gerando o aumento da ilegalidade e da depredação ambiental. Tem-se, com isso, a clara 

relação entre o mercado imobiliário e a gestão pública urbana (MARICATO, 2000). 

Maricato (2000) salienta, ainda, que as políticas públicas são insuficientes 

frente à necessidade da população, que acaba construindo sua moradia com recursos 

próprios e, na maioria das vezes, precários. Essas ocupações irregulares e esquecidas 

pelo Estado resultam nas tragédias vistas nos últimos anos, como desmoronamentos, 

enchentes, poluição hídrica, etc. 

Dessa forma, percebe-se uma grande ambiguidade no processo de 

urbanização no Brasil principalmente na questão socioeconômica, onde tem-se, de um 

lado, o desenvolvimento econômico das cidades e, de outro, o aumento nas diferenças 

entre as classes sociais. Como tentativa de compreender essa contradição, pode-se 

analisar o movimento urbano de duas formas: primeiro, associando seu 

desenvolvimento urbano aos traços históricos de uma sociedade colonial, 

patrimonialista e privilegiada, onde, segundo Prado Júnior (1961), aquele que possui a 

propriedade privada toma o poder político, econômico e social; segundo, na área do 

mercado imobiliário privado legal, onde se tem mais da metade da população urbana 

excluída desse contexto. 

Para Maricato (2011), urbanizar as cidades existentes não irá garantir a 

melhoria futura do complexo das cidades, uma vez que o processo de urbanização 

continua sendo um mecanismo produtor de favelas. Desse modo, ela destaca que os 

debates intelectuais sobre a realidade urbana brasileira foi um momento singular na 

reflexão sobre as cidades. Salienta, ainda, que a falta de uma discussão própria sobre as 

produções e práticas acadêmicas a respeito do tema nos impossibilita de compreender o 

momento que vivemos que pode ser uma situação de transição dentro do processo de 

urbanização. 

Nesse contexto, é importante ressaltar o pensamento de Gisele Tanaka sobre 

o conceito de periferia: 
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A noção de periferia é uma construção social relacionada a práticas e 

discursos de sujeitos sociais e políticos de um contexto histórico específico 

de ascensão dos chamados movimentos sociais urbanos e de intensas 

mudanças na sociedade brasileira: a transição de um regime político 

autoritário e centralizador para uma abertura democrática; e a passagem de 

um contexto de intenso crescimento econômico de base urbana industrial 

para um período de recessão e agravamento dos problemas urbanos e sociais. 

(TANAKA, 2010, p.5) 

 

Pode-se dizer, de modo geral, que as áreas periféricas são um produto 

gerado a partir do crescimento desordenado das cidades. Essas áreas raramente possuem 

políticas públicas específicas para as duas necessidades, considerando os aspectos 

culturais e identitários da população que ali habita. Esse fenômeno, apesar de ser 

proporcional às dimensões do local, ocorre em todos os modelos de cidade e 

compreender as peculiaridades de cada uma possibilita que sejam implantadas diretrizes 

que contemple as deficiências da população local. 

 

 

1.2. Histórico da urbanização no Rio Grande do Sul 

 

Desde a chegada dos povoadores europeus no Brasil, no século XVI, o Rio 

Grande do Sul foi palco de disputas territoriais entre Portugal e Espanha. Inicialmente, o 

estado pertencia à coroa espanhola, quando ocorreu a colonização jesuítica através da 

fundação dos Sete Povos das Missões. Já na primeira metade do século XIX, após 

muitos conflitos e tratados, o atual território gaúcho passou a ser de domínio português. 

Nesse período, as terras do Estado ainda eram pouco habitadas, fazendo com que o 

governo Imperial promovesse a colonização do local, incentivando a vinda de novos 

povos europeus para cá. 

De acordo com Duarte Martins (2001), as povoações do atual território do 

Rio Grande do Sul não seguiram as características das cidades portuguesas do restante 

do país. Aqui, a colonização foi tardia e pode ser vista de duas maneiras: primeiro, de 

forma expandida, para atender as atividades agropecuárias, ocasionando o surgimento 

de vilas que serviriam para atender às necessidades básicas daquela população. Se 

estabelecia uma autoridade civil e uma religiosa, a exemplo do restante da Colônia, 

onde se construía uma capela que posteriormente seria ampliada a forma de Matriz, de 

onde se iniciava o crescimento do local. 
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Em um segundo momento, as formações urbanas gaúchas contaram com a 

atuação de engenheiros e arquitetos militares5 com formação acadêmica na arquitetura 

clássica. Assim, ao passo que os militares iam estabelecendo sua autoridade sobre a 

administração e controle das aglomerações, a precisão no traçado ortogonal era tomada 

como regra. Passou-se a estabelecer planos de desenvolvimento para as cidades, e 

aquelas mais antigas com conformação irregular tinham seu traçado corrigido. Os 

planos procuravam retificar o alinhamento das construções o a largura das ruas, pois 

havia uma preocupação com a rápida expansão física dos povoamentos. 

Distante das áreas de fronteira, surgiram outras cidades com outras 

características de formação e crescimento. O proprietário de terra doavam para a igreja, 

representada por uma autoridade, como o Bispo, por exemplo, uma área destinada a 

fundação de novos núcleos urbanos, na condição de introduzir a vida religiosa naquela 

região. Essas cidades também contavam com a elaboração de planos de 

desenvolvimento, localizando a Igreja e a praça na região central, estabelecendo as 

dimensões das glebas e, ainda, destinando as áreas centrais àqueles que interessava. 

Segundo Oliveira (1996), pode-se compreender o processo de urbanização 

do Rio Grande do Sul através da sua história de formação, originada em uma ocupação 

territorial dispersa ocasionada pelas atividades econômicas de pecuária no sul e 

agricultura no norte e nordeste. Soares (2011, p.1) considera “a rede urbana gaúcha a 

mais dinâmica, complexa e hierarquizada” da região sul do Brasil, resultado de um 

longo período de urbanização e formação da rede urbana regional, desde o início século 

XIX e seguindo pelo século XX acompanhando a modernização e as mudanças 

territoriais. 

A rede urbana do Sul originou-se pela ocupação da Campanha gaúcha, com 

grandes propriedades de terra, pecuária extensiva e controle da fronteira com os países 

platinos. Nessa área há um número reduzido de centros urbanos, porém, com maiores 

dimensões territoriais, e poucos níveis hierárquicos. No início de século XIX, Pelotas e 

Rio Grande tiveram um grande crescimento devido ao ápice da produção de charque da 

região sul para abastecimento de todo o país. 

A rede urbana do Norte formou-se pela colonização alemã e italiana 

ocorrida na segunda metade do século XIX. Oriunda da pequena propriedade e do 

                                                             
5 Os engenheiros e arquitetos militares foram enviados ao sul do país inicialmente no momento da 

conquista do território e, posteriormente, para demarcação dos limites acordados entre portugueses e 

espanhóis a fim de proteger a fronteira estabelecida. 
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trabalho familiar, é formada por um número maior de núcleos urbanos com 

predominância de pequenos centros. 

A imigração italiana no Rio Grande do Sul teve início em 1875 com a 

formação de três colônias na região noroeste do estado: Conde d’Eu (atual Garibaldi), 

Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves) e Nova Palmira (atualmente Caxias do Sul) 

(FROSI & MIORANZA, 1975). Devido ao crescente número de imigrantes, foi criada a 

Quarta Colônia de Imigração Italiana, a Colônia de Silveira Martins, afastada das 

demais, localizada na região central do estado, próxima a cidade de Santa Maria (DE 

BONI & COSTA, 1982). Em 1884, ocorreu a ocupação das terras no lado oposto ao Rio 

das Antas, formando a Colônia Alfredo Chaves. As campanhas imigratórias foram 

retomadas e, a partir de 1885, novas colônias foram formadas (BATTISTEL, 1990). 

A partir de 1850, Porto Alegre e São Leopoldo tiveram um grande 

crescimento econômico baseado nas atividades agrícolas e comerciais dos imigrantes. 

Isso deu origem ao capital para investimento industrial, fortalecendo o crescimento 

urbano dessa região. No início do século XX ocorreu a formação do parque industrial de 

Porto Alegre, afastando a agricultura da região e criando um eixo de desenvolvimento 

industrial Porto Alegre – Caxias do Sul. 

No século XX ocorreu a unificação das duas redes urbanas, norte e sul, 

tendo como polo a capital do estado. Esse processo se consolidou a partir da década de 

1930 com as melhorias nas rodovias e o crescimento do estado. 

Nesse período, o processo de urbanização do estado acompanhou o que 

vinha acontecendo no país, passando do predomínio rural em 1940 – 68,85%, para uma 

maioria urbana já em 1980 – 67,55%, sendo mais de 80% em 2000. De acordo com 

Jardim (2010), em 1970, metade da população gaúcha possuía residência na área 

urbana. Porém, se considerar-se apenas as cidades com mais de 20.000 habitantes, o 

índice de urbanização6 era de 38%. Nesse mesmo ano, o Rio Grande do Sul possuía 65 

municípios com menos de 10.000 habitantes, tendo esse número elevado para 304 no 

ano 2000, e, segundo Mammarella e Barcellos (2010), chegando a 364 municípios em 

2008. Esse número é, em parte, consequência do elevado número de desmembramentos 

ocorridos: dos 264 novos municípios criados entre 1980 e 2008, todos com menos de 

                                                             
6 Índice de Urbanização é a percentagem da população das cidades com mais de 20.000 

habitantes/população total. O indicador de urbanização utilizado deve ser o Grau de Urbanização, que é a 

percentagem da população urbana/população total. Porém, indica-se o uso do Índice de Urbanização nos 

estados onde há muitos municípios com baixa densidade demográfica, mesmo que com sedes municipais, 

como é o caso do RS. 
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50.000 habitantes urbanos, mais de 93% deles têm até 5.000 habitantes e quase 97% 

têm até 10.000 habitantes. 

Mammarella e Barcellos (2010) salientam a alta concentração de população 

em poucos municípios: em 2008, mais de 50% dos gaúchos estavam concentrados em 

apenas 16 municípios, estes na faixa com mais e 100.00 habitantes. Esses municípios 

representavam, naquele ano, apenas 3,22% das 496 unidades municipais do estado. 

Destacam, ainda, o reduzido número de cidades “médias” com população na faixa entre 

100.001 e 500.000 habitantes, o que reintegra a questão da grande concentração 

populacional em poucos municípios. 

Levando em conta que o Rio Grande do Sul teve uma origem rural e atingiu 

sua supremacia urbana em 1980, vale pensar na relação entre os espaços rural e urbano 

nas cidades gaúchas. No ano 2000, 13,49% dos municípios registrou uma participação 

da população rural nas atividades urbanas superior a 50%. Salienta-se, aqui, que são as 

cidades com mais de 100.00 habitantes que possuem a maior participação da população 

rural nas atividades urbanas. Já a ocupação rural da população residente na área urbana 

é bem inferior, representando apenas 8,35% dos municípios do estado. Esses casos são 

registrados, em sua totalidade, nos municípios com até 5.000 habitantes. (Mammarella e 

Barcellos, 2010). 

Esses índices colocam em evidência o elevado número de novos municípios 

com menos de 10.000 habitantes criados desde a década de 1980. O predomínio da 

ocupação rural pela população urbana nos municípios com menos de 5.000 habitantes é 

um importante indicador da ruralidade dessas cidades. Esse fenômeno abre espaço para 

se questionar uma série de fatores quando às suas capacidades administrativa, financeira 

e de gestão, e sua importância para o desenvolvimento regional. 

É importante pensar, ainda, sobre a relação da rede urbana, uma vez que 

essas cidades pequenas, em sua maioria, orbitam centros regionais maiores, ou seja, 

cidades médias, onde há maior oferta de prestação de serviços e comércio e, em muitos 

casos, educação e emprego. Deve-se evidenciar que nos casos onde as pequenas cidades 

têm acesso aos núcleos maiores há uma contextualização urbana mais dinâmica, dando 

a elas, teoricamente, melhores condições de desenvolvimento. 

1.3.  As pequenas cidades, a emancipação e as periferias 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, foi 

na década de 1960 que o Brasil registrou o maior aumento em números absolutos de 
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criação de municípios, chegando a um total de 3.950. Já o estado do Rio Grande do Sul, 

foco desta pesquisa, vem apresentando crescimento de emancipações na história 

recente, desde a Constituição Federal de 1988, diferenciando-se das demais regiões do 

país, onde esses processos vêm sendo cada vez mais raros. 

Conforme o CENSO de 2010, o estado do Rio Grande do Sul possui 11,3 

milhões de habitantes, o que corresponde a 6% da população nacional. É o 5° maior 

estado em dimensão territorial do Brasil, com 281.730,2 km². E o 3° em número de 

municípios, formado por 497 cidades emancipadas, sendo que 397 delas possuem 

menos de 20 mil habitantes. (IBGE, 2018). 

Segundo Santos (1988), as cidades grandes ou pequenas vistas enquanto 

lugares são singulares e não se assemelham uma com a outra, mas agregam 

características que podem ser comuns a várias delas. Salienta, também, a relevância do 

cenário regional onde essas cidades se localizam, uma vez que os espaços estão em 

constante produção em função de suas relações intra e interurbanas. Assim, conhecer a 

Quarta Colônia de Imigração Italiana é de extrema importância para esse trabalho, uma 

vez que o município a ser analisado está inserido nessa região. 

Localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul, a Quarta Colônia de 

Imigração Italiana foi criada em 1877, com a chegada de 70 famílias norte italianas, 

vindas da Serra Gaúcha através dos rios Pardo e Jacuí, com o nome de Colônia de 

Silveira Martins, em homenagem ao então Senador Gaspar Silveira Martins, defensor da 

imigração. A escolha pela localização da colônia, distante das três primeiras, se deve 

principalmente ao relevo e ao clima da região, favoráveis ao cultivo da uva e do fumo 

(RIGHI et al, 2001). 

É formada originalmente pelo território que compreende os 07 atuais 

municípios de Silveira Martins, Ivorá, Pinhal Grande, Nova Palma, Faxinal do Soturno, 

Dona Francisca e São João do Polêsine, e ainda, por questões políticas e econômicas, os 

02 municípios de Agudo e Restinga Seca, somando, atualmente, uma área de 2,9 mil 

quilômetros quadrados e com uma população próxima de 63 mil habitantes, vide Figura 

1.  
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De acordo com Santos (1979) existe um espaço de aglomeração entre as 

cidades e as concentrações urbanas, onde encontra-se conexões entre os nós e os eixos 

que constituem o espaço urbano. Segundo esse conceito, a Quarta Colônia de Imigração 

Italiana é uma rede urbana formada pelos 09 municípios que a constituem. Mesmo após 

as emancipações, os municípios da região mantêm a conexão entre si, 

 

[...] se utilizando de seus recursos naturais, sociais e culturais como estratégia 

de desenvolvimento. Respaldados em uma perspectiva relacional, a 

valorização do patrimônio cultural e natural, que possibilitou a construção de 

uma identidade territorial e o fortalecimento do capital social, elementos 

importantes para a construção de uma dinâmica territorial própria, que 

procura enfatizar a potencialidade específica do local em relação ao global. 

(SPOLAOR, 2010, p. 17) 

 

Os processos de emancipação da Quarta Colônia de Imigração Italiana 

iniciaram em 1959, motivados pela onda emancipatória do Brasil, e chegaram ao fim 

em 1992. Todos os municípios buscavam a emancipação impulsionados pela busca de 

direitos básicos como saúde, educação, geração de emprego e melhores vias de acesso 

locais, o que proporcionaria uma melhor qualidade de vida para a população (ITAQUI, 

2002). 

Porém, segundo Spolaor (2010, p. 31) 

Figura 1: Mapa de formação da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. 

Fonte: Vitruvius, 2015. Manipulado pela autora. 

Formação original 

Municípios anexados 

Formação atual 

Legenda 
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A emancipação, sozinha, não resolveria os problemas existentes [...]. Em 

nenhum momento foram construídas alternativas políticas, como programas 

de desenvolvimento rural, que fossem capazes de gerar emprego e renda, 

conciliando desenvolvimento social com preservação ambiental. Os restos de 

mata e de arquitetura colonial alemã e italiana existentes são resultantes do 

estancamento econômico e não fruto de um processo de conscientização do 

papel dessas referências para a sociedade. 

 

Vale ressaltar que todos esses municípios foram emancipados, mas não 

possuem características restritas ao urbano. São cidades originalmente agrícolas e que 

possuem sua economia ainda calcada nessa produção, mantendo a área rural ativa e 

habitada. Desse modo, é importante para o estudo das pequenas cidades que se tenha 

consciência sobre esses conceitos e, principalmente, sobre a relação espacial do 

território urbano com o território rural. 

O pensamento de Castells (1973) é muito pertinente para esse caso, quando 

ele diz que as cidades são formadas e existem a partir de uma base de produção e 

trabalho agrário. As cidades surgem como o local de residência dos proprietários de 

terra que não mais precisam morar junto à produção agrícola. 

 

Elas são os centros religiosos, administrativos e políticos, expressão espacial 

de uma complexidade social determinada pelo processo de apropriação e de 

reinvestimento do produto do trabalho. Trata-se de um novo sistema de 

organização social, mas que não é separado do rural, nem posterior a ele, 

porque eles são estreitamente ligados no seio do processo de produção de 

formas sociais, mesmo se, do ponto de vista dessas formas, se esteja em 

presença de duas situações diferentes. (CASTELLS, 1973 p. 23). 

 

Segundo Guma (2016), nesse contexto de uma emancipação buscada para 

atender as necessidades primárias de sua população e sem o devido planejamento, João 

Carlos Magalhães pesquisa sobre a dinâmica desses municípios através de seus 

movimentos emancipatórios. Magalhães (2008) destaca algumas deficiências dessas 

pequenas cidades, tais como: 

 a incapacidade de custear suas despesas, tornando-se dependentes de 

transferências de impostos federais arrecadados pelo Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM através das grandes cidades; 

 carência dos serviços públicos; 

 os municípios com até 20 mil habitantes são os mais ineficientes em 

relação aos gastos públicos; 
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 serviços de saúde subsidiados devido ao alto custo de produção; 

 a realocação de receitas transferidas pelos grandes centros urbanos não 

incentiva o aumento da produção de recursos nas pequenas cidades; 

 os benefícios gerados pela criação dos municípios chegam a uma 

pequena parcela da população - que nem sempre é a mais pobre - que 

vive nas pequenas cidades, mas compromete a maior parte dessa 

população que vive nos maiores centros, de onde os recursos são 

retirados e tornam-se insuficientes. 

Nesse mesmo estudo, Magalhães (2008) ressalta alguns benefícios do 

processo emancipatório criador de novas pequenas cidades: 

 o desenvolvimento de potencialidades locais das regiões em processo de 

esvaziamento habitacional através dos recursos públicos vindos das 

grandes cidades, incentivando os moradores a permanecerem nas 

pequenas cidades e evitando, assim, o êxodo para os grandes centros; 

 com a diminuição dos processos migratórios para os grandes centros, é 

consequente a diminuição dos gastos com programas e políticas públicas 

para resolver problemas sociais gerados pela aglomeração dos grandes 

centros; 

 maior efetividade dos investimentos em políticas públicas e 

infraestrutura em áreas com menor aglomeração de pessoas; 

 possibilidade de melhoria na qualidade de vida urbana e no acesso aos 

serviços públicos com o aumento dos recursos financeiros oriundos da 

emancipação; 

 a proximidade da população eleitora com os seus representantes 

políticos, uma vez que as estruturas políticas se tornam imediatas, sem a 

necessidade de mediadores. 

Nessa perspectiva, vale lembrar, que se deve compreender a realidade 

urbana em seu conjunto e em suas contradições, em seu entorno imediato e sua relação 

com o campo, primeiro indício de rede urbana de uma localidade (ENDLICH, 2006).  

Com isso, salienta-se que nas áreas de transição entre o espaço urbano e o 

território rural das pequenas cidades, assim como nos grandes centros urbanos, 

encontram-se as suas periferias. Nesses locais, há perda na qualidade do desenho 
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urbano, com a diminuição dos terrenos e da largura das ruas e o proporcional aumento 

da distância ao centro da cidade, onde estão as melhores condições de vida. 

 

Com lógica de estruturação urbana similar às demais cidades, as famílias 

mais pobres moram na periferia, onde as moradias são diminutas e precárias. 

Estas constatações exigem que se observe que, guardadas as devidas 

proporções, estas pequenas cidades também expressam em sua paisagem as 

diferenças na distribuição de renda e de acumulação de riquezas. Portanto, 

embora se fale de uma maior integração social, observa-se que a 

diferenciação social também já se encontra materializada territorialmente nas 

pequenas cidades. [...] Sem arborização, com terrenos reduzidos, afastadas do 

centro da cidade, não raramente separadas por rodovias e, em muitos casos, 

sem pavimentação. (ENDLICH, 2006, p. 215) 

 

Segundo Endlich (2006), isso evidencia o equívoco na formação dessas 

periferias, em desacordo com os planos diretores implantados nessas cidades. A autora 

concorda com Moreno Jimezes (1985) quando diz que quanto menor a cidade, maior a 

escassez de diretrizes do planejamento urbano interno do local. 

Assim, é evidente a relação entre a intimidação e a passividade com o fato 

de que boa parte da população vive em áreas periféricas negadas no contexto social, 

impedindo ainda mais seu posicionamento político. A vida em uma periferia demonstra 

que a participação política do seu morador é tão periférica quanto o seu local de 

moradia (ENDLICH, 2006). 

Ana Fani Carlos (2007) diz que a desigualdade social é resultado da 

construção e da reprodução distinta e contraditória do espaço urbano. Os diversos usos 

do solo urbano e a valorização imobiliária em espaços específicos da malha urbana são 

decorrentes das manifestações urbanas das relações sociais de uma sociedade calcada no 

capital. “A segregação sócio espacial é reflexo destas dinâmicas de uso e apropriação do 

solo segundo os interesses dos agentes produtores do espaço urbano.” 

(BERGAMASCHI, 2014, p.19). 

 

Um conjunto de transformações nas formas de produção do espaço urbano, 

cada vez mais associadas à realização dos interesses fundiários e 

imobiliários, tem gerado a redefinição dos conteúdos econômicos, sociais e 

culturais do “centro” e da “periferia” dessas cidades, seja em função de novos 

equipamentos comerciais e de consumo, seja pela reorientação do interesses 

industriais ou, com maior peso, pela implementação de novos habitats 

urbanos (SPOSITO, 2004, p. 1) 
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Dessa forma, é necessário que inicialmente se faça o estudo da realidade de 

uma cidade local7 para depois pensar em seu planejamento ideal. 

 

O que importa agora é preservar o papel das cidades locais, sem, todavia, 

consagrar e conservar disparidades, e integrar essas cidades em um 

mecanismo de crescimento que seja geral e não seletivo. É uma questão de 

planejamento, sem dúvida, mas somente depois de ter sido um tema de 

pesquisa no plano das disciplinas inseparáveis da economia do 

desenvolvimento, da economia espacial e da organização do espaço. 

(SANTOS, 1979, p.74). 

 

Assim, deve-se conhecer as características das cidades para que cada uma 

tenha, de forma individual, suas peculiaridades preservadas sem que isso a impeça de se 

desenvolver social e economicamente. É preciso, ainda, conhecer a legislação existente 

e fazer uso da mesma de forma a comtemplar as necessidades locais para as políticas 

públicas alcancem de maneira uniforme todas as áreas que compreendem o território da 

cidade. 

 

 

1.4. Legislação e políticas públicas 

 

Segundo Ribeiro (2001), a economia da Primeira República estava focada 

na exportação, fazendo com que as cidades permanecessem miseráveis. Para as elites 

governantes, as cidades e seus habitantes eram sinônimo de desordem social e política e 

improdutividade econômica, sendo um empecilho para a consolidação da nação. O 

crescimento urbano estava relacionado com as mudanças demográficas, sociais, 

políticas e culturais que surgiam, em contradição com a construção da “nova” sociedade 

buscada pelo governo. 

Somente após a Revolução de 1930 é que houve o aumento dos processos 

de urbanização no Brasil, chegando ao apogeu em 1970, incentivado pela centralização 

do poder com o fim da República Velha. 

 

Em resumo, nos anos 70 os pobres viviam na periferia, em bairros precários e 

em casas autoconstruídas; as classes média e alta viviam em bairros bem 

equipados e centrais, uma porção significativa delas em prédios de 

apartamentos. O sonho da elite da República Velha fora realizado: a maioria 

era proprietária de casa própria e os pobres estavam fora do seu caminho. [...] 

                                                             
7 Santos (1979) propunha o conceito de cidades locais, ao invés de pequenas cidades. 
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As indústrias [...] localizavam-se na periferia e nos municípios circundantes. 

O comércio e os serviços, no entanto, permaneceram nas regiões centrais, não 

apenas no velho centro, mas também próximo às novas áreas de residência 

das classes média e alta em direção à zona sul da cidade (CALDEIRA, 2003, 

p. 228) 

 

Nota-se que o que hoje é reconhecido como problema social urbano faz 

parte da realidade brasileira há décadas. Algumas constituições foram promulgadas ou 

outorgadas, mas nenhuma apresentou diretrizes para orientar a gestão urbana. Essa 

ausência de instrução social pode ser uma consequência da visão “antiurbana” dos 

políticos – cidade x nação (SILVA; D’ASCENZI, 2018). 

Segundo Silva e D’Ascenzi (2018), é nesse contexto de desigualdade social 

originado pela indiferença à questão urbana com base em padrões governamentais 

antidemocráticos e patrimonialistas, que surgem os protestos por melhores condições de 

vida nas cidades. A partir disso, a ideia de que nação deveria ser sinônimo de sociedade 

civilizada e uniforme começou a dar espaço para a diversidade dos grupos sociais e a 

cidade passou a ser vista como espaço de progresso local. 

Nesse sentido, se fizeram necessárias ações urbanísticas para reestruturar o 

espaço urbano e as práticas sociais. Tem-se 1963 como símbolo do processo social com 

as Reformas de Base, quando o seminário Habitação e Reforma Urbana, organizado 

pelo Encontro Nacional de Arquitetos, se abre para diferentes representações 

profissionais e de movimentos sociais engajados na causa da melhoria urbana, 

introduzindo a reforma urbana na agenda governamental. 

Depois do Regime Militar, o Brasil iniciou um processo de regularização 

democrática, quando os movimentos sociais de reforma urbana legitimaram sua luta 

com a fundação do Fórum Nacional pela Reforma Urbana - FNRU. Os diversos 

segmentos sociais uniram-se em busca de princípios fundamentais para a organização 

das políticas urbanas, tendo como principal objetivo “descentralizar a gestão urbana 

mediante um sistema de estruturas e ações políticas, ‘práticas participativas de 

planejamento e de gestão governamental, instrumentos de intervenção urbanística e 

normas de regulação fundiária e ambiental’” (SILVA; D’ASCENZI, 2018, p. 88). 

Segundo Silva e D’Ascenzi, (2018), ancorado pela Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987 - ANC, o Fórum Nacional pela Reforma Urbana organizou suas 

reinvindicações em forma de agenda política e a apresentaram como Proposta de 

Emenda Constitucional - PEC de Iniciativa popular assinada por 131 mil eleitores. A 

PEC era composta por 23 artigos e foi apresentada à Assembleia Nacional Constituinte, 
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com o intuito de propor diretrizes de política urbana e mudanças na gestão urbana. No 

entanto, a ANC aprovou apenas dois artigos – art. 182 e art. 183 - que são os que 

compõem o Capítulo II - Da Política Urbana – Da Ordem Econômica e Financeira na 

Constituição Federal de 1988. 

Assim, esse capítulo, mesmo com a omissão da maioria dos artigos 

propostos pela PEC, foi a primeira abertura com fundamentos jurídicos e políticos sobre 

reforma urbana que se teve nas constituições brasileiras. Foi o início da descentralização 

política, com o desenvolvimento de políticas de participação dos cidadãos no 

planejamento urbano. 

Ressalta-se a importância do art. 182, uma vez que estabelece a expansão 

das funções sociais de uma cidade e passa a considerar os movimentos sociais em busca 

do desenvolvimento dos direitos sociais e da cidadania, com a democratização da gestão 

pública urbana. Esse artigo trata, ainda, sobre a responsabilidade dos municípios no 

cumprimento das políticas públicas de desenvolvimento urbano. 

Na sequência, o art. 183 vem como um modo para estabelecer a propriedade 

de um imóvel urbano utilizado para moradia pelo seu ocupante. Barros et. al. (2010) 

resume esse artigo com uma forma de assegurar o direito à moradia a quem utiliza o 

imóvel para a sua devida função legal. 

Em suma, a atual constituição se abriu para uma maior participação popular 

de suas diretrizes, transformando o centralizado padrão de gestão pública urbana que se 

tinha até então. Outro fator que confirma essa abertura é a aprovação da Lei Federal n° 

10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida popularmente como Estatuto da Cidade. 

A Lei Federal n° 10.257 trata sobre as questões do direito urbanístico e traz 

normas gerais que devem ser consideradas por todos os municípios com o intuito de 

organizar seu território e elaborar e executar políticas de desenvolvimento urbano. Em 

seu art. 2° a Lei estabelece que “A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. 

Destacam-se como principais instrumentos do Estatuto das Cidades: 

I. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e 

de desenvolvimento econômico e social; 

II. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões;  

III. Planejamento municipal;  

IV. Institutos tributários e financeiros;  
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V. Institutos jurídicos e políticos;  

VI. Estudo prévio de impacto ambiental - EIA e estudo prévio de 

impacto de vizinhança - EIV. 

Ao observar os incisos I e II, percebe-se que sua exigência não compete ao 

município, uma vez que se refere ao planejamento de áreas além do domínio municipal. 

Em Silva e D’Ascenzi (2018) tem-se o pressuposto de que essa especificação resultaria 

em listagem de planos mais gerais que originariam uma regulamentação com conteúdo 

detalhado, o que “poderia tornar o sistema de planejamento urbano mais integrado, 

organizado e transparente” (SILVA; D’ASCENZI, 2018, p. 95). 

Os autores salientam, ainda, que 

 

[...] embora o art. 21 (inciso IX) da Constituição atribua à União a 

competência para “elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”, tal 

disciplinamento complementar específico ainda mostra-se incipiente, senão 

inexistente. [...] Desse modo, a responsabilidade política definida pela CF/88, 

apesar de regulamentada pelo Estatuto da Cidade, coloca inúmeros desafios 

aos gestores locais. Dentre eles, a necessidade de lidar com questões 

paradoxais, como a responsabilização constitucional em meio à escassa 

capacidade administrativa para executar os programas urbanos. Isso reflete a 

complexidade apresentada para a plena aplicação do Estatuto. (SILVA; 

D’ASCENZI, 2018, p. 95) 

 

Devido ao foco deste trabalho, a pesquisa irá se deter no inciso III - 

Planejamento municipal - do art. 4°, onde o Estatuto da Cidade apresenta instrumentos 

nos quais a execução do planejamento urbano deve ser regulamentada. São eles: 

a. Plano Diretor; 

b. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c. Zoneamento ambiental; 

d. Plano plurianual - PPA; 

e. Diretrizes orçamentárias e orçamento anual (LDO e LOA); 

f. Gestão orçamentária participativa; 

g. Planos, programas e projetos setoriais; 

h. Planos de desenvolvimento econômico e social. 
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1.4.1. Plano Diretor 

 

Estabelecido pelo art. 182 da Constituição Federal de 1988 como 

instrumento básico para a estruturação do território urbano e regulamentado pelo 

Estatuto da Cidade, é parte integrante do planejamento municipal, pois os Planos 

Plurianuais - PPA, as Leis de Diretriz Orçamentárias - LDO e as Leis Orçamentárias 

Anuais - LOA devem respeitar as diretrizes e as prioridades descritas no Plano Diretor. 

  É a lei que define o que pode, ou não, ser realizado em cada área do 

município, integrando os investimentos públicos e privados. Organiza o parcelamento 

do uso e da ocupação do solo e, também, o zoneamento ambiental. 

O Plano Diretor deve abranger diversos conteúdos e respeitar as 

características e particularidades de cada município. Vale ressaltar que o Plano Diretor 

não deve considerar apenas a área urbana, mas também os espaços rurais, áreas de 

preservação ambiental, áreas de comunidades tradicionais e recursos hídricos (SILVA; 

D’ASCENZI, 2018). 

De acordo com Silva e D’Ascenzi (2018), a Resolução n° 25 do Conselho 

das Cidades também normatizou o processo de elaboração dos planos diretores, com o 

intuito de 

 

[...] relativizar as práticas consolidadas de formular o Plano Diretor a partir 

da burocracia estatal ou de consultorias contratadas. Diante disso, foi lançada 

em 2005 a Campanha Nacional de Mobilização e Sensibilização visando à 

elaboração e à implementação de Planos Diretores Participativos, 

incentivando a mais ampla discussão possível com a população. (SILVA; 

D’ASCENZI, 2018, p. 98) 

 

Um dos produtos de divulgação da Campanha foi o manual “Plano Diretor 

Participativo: guia para a elaboração pelos municípios e cidadãos”, com destaque para 

as diretrizes a seguir (SILVA; D’ASCENZI, 2018, p. 99): 

a. ser revisto pelo menos a cada dez anos; 

b. expressar a construção de um pacto social, econômico e territorial 

para o desenvolvimento urbano de cada município; 

c. possibilitar a revisão permanente e periódica do planejamento 

urbano municipal; 

d. pressupor a participação social na tomada de decisões da gestão 

urbana e na elaboração do próprio plano; 
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e. prever a aplicação dos instrumentos do estatuto da cidade, sendo 

definidos os conceitos, os procedimentos de aplicação e a 

demarcação no território de forma transparente e acessível à 

população. 

Contudo, para Silva e D’Ascenzi (2018) o Plano Diretor não pode ser 

“longo e árido”, pois foi idealizado para ser um instrumento de cidadania. Para isso, 

deve ter a participação do cidadão comum para que cumpra realmente a sua função 

social dentro do planejamento municipal. 

 

 

1.4.2. Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Zoneamento Ambiental 

 

Ao determinar que o Plano Diretor deve considerar os espaços rurais, áreas 

de preservação ambiental, áreas de comunidades tradicionais, recursos hídricos além da 

área urbanizada, entende-se que se tenha a participação dos cidadãos ligados a essas 

áreas na elaboração do mesmo. Dessa forma, o zoneamento é instrumento através do 

qual a administração do município determina a utilização dos espaços geográficos o 

domínio econômico. Segundo Souza (2013), o zoneamento é o meio pelo qual a 

administração organiza a relação entre o espaço e a produção: fiscaliza, incentiva ou 

proíbe as diversas práticas desenvolvidas no território municipal. 

 

 

1.4.3. Plano Plurianual (PPA) 

 

De acordo com Silva e D’Ascenzi (2018), a função do PPA é determinar 

diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para a administração pública, estruturando 

as ações prometidas na campanha eleitoral, de acordo com as necessidades da 

população. Pode, ainda, alterar alguns itens da agenda política municipal em 

decorrência da mudança de governo. 

O PPA dá origem a duas outras leis: a Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA. Juntas, “formam a base do processo de 

planejamento da ação governamental, dando sentido empírico ao conceito de 

orçamento-programa da administração pública brasileira” (SILVA; D’ASCENZI, 2018, 

p. 101). A constituição estabeleceu essa relação de forma proposital para que as 
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políticas públicas tenham continuidade com as mudanças governamentais, buscando 

políticas de Estado e não apenas de governo. 

 

Em suma, é preciso reter que, segundo o conceito de orçamento-programa da 

administração pública brasileira, a LDO deverá estabelecer metas e 

prioridades para o próximo exercício administrativo, orientando a elaboração 

da LOA. Esta última, por sua vez, define os recursos financeiros necessários 

para as ações discriminadas pela LDO. Além disso, que o PPA, a LDO e a 

LOA são organizados em programas, garantindo assim a integração entre os 

três instrumentos de planejamento da ação governamental, processualmente. 

Cabe a cada governo coordenar suas ações de modo a colher efeitos 

sinérgicos, uma vez que a outrora agenda política alçou ao poder, tendo sido 

transformada em agenda formal. (SILVA; D’ASCENZI, 2018, p. 104) 

 

Destacam-se como principais objetivos do PPA (BRASIL, 2013, p. 22): 

a. definir com máxima clareza e objetividade quais são os grandes 

problemas, programas, objetivos e metas a serem priorizados pela 

administração; 

b. apontar quais serão os resultados esperados; 

c. organizar os programas e as ações responsáveis pela oferta de bens e 

serviços demandados pela sociedade; 

d. estabelecer critérios para orientar a alocação dos orçamentos anuais; 

e. constituir as diretrizes do sistema de gestão, como a determinação 

das responsabilidades de ação, o monitoramento e a avaliação das 

metas e de como ele deverá ser corrigido durante sua execução; 

f. integrar as prioridades e as diretrizes municipais com os demais 

planejamentos, do estado e da união; 

g. oferecer diretrizes para uma gestão democrática do município. 

 

 

1.4.4. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 

Determina a estruturação da proposta da Lei Orçamentária Anual para o ano 

seguinte, moldando o orçamento em relação às diretrizes, aos objetivos e às metas 

definidas pelo PPA. Assim, deve ser aprovada pelo parlamento antes da Lei 

Orçamentária Anual, para que o governo não fique vedado para operar gastos. A LDO 

dá prioridade aos objetivos determinados no PPA e elege quais metas estabelecidas para 
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os próximos quatro anos serão alcançadas no ano ao qual se refere o orçamento 

aprovado (SILVA; D’ASCENZI, 2018). 

 

 

1.4.5. Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

Segundo Silva e D’Ascenzi (2018), a LOA tem de ser estabelecida de 

acordo com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. “É a expressão 

financeira mais concreta do orçamento público, ao prever as fontes de receitas (por 

regime de caixa) e especificar a destinação dos recursos (por regime de competência) 

públicos detalhadamente, em caráter autorizativo” (SILVA; D’ASCENZI, 2018, p. 

104). Isso significa que ao passo que o Poder Executivo não pode ultrapassar os gastos 

estabelecidos sem a autorização do legislativo, ele também não é obrigado a realizar 

esses gastos em sua totalidade. 

 

 

1.4.6. Gestão Orçamentária Participativa 

 

De acordo com o que foi dito até aqui, uma das principais alterações da 

Constituição Federal de 1988 foi a descentralização da gestão pública com a 

participação da população. Junto a publicação da Carta Magna, tem-se o Estatuto da 

Cidade para assegurar que esse fundamento seja cumprido no planejamento, na 

implementação, na avaliação e na fiscalização de todas as ações realizadas pela gestão 

pública municipal (SILVA; D’ASCENZI, 2018). 

Silva e D’Ascenzi (2018) ainda destacam outras leis e arranjos institucionais 

federais que vêm sendo utilizados pelas administrações públicas municipais como 

instrumento de gestão. São eles: 

 Lei n° 10.683 de 28 de maio de 2003 – Ministério das Cidades 

(MCidades)8; 

 Lei Federal n° 11.124 de 2005 – Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS); 

                                                             
8 Somado ao Ministério da Integração Nacional, foi transformado em Ministério do Desenvolvimento 

Regional, de acordo com a Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019. 
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 Lei Federal nº 11.445 de 2007 – cria diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 

 

 

1.4.7. Planos, programas e projetos de desenvolvimento econômico e social 

 

Os planos setoriais e seus programas, projetos e atividades são parâmetros 

que estabelecem o processo de planejamento de forma detalhada. Dessa forma, essas 

definições devem ser alicerçadas pelo Plano Diretor e pelo Plano Plurianual, de onde 

resultam, para que sejam eficientes. Vale ressaltar que é de competência da 

administração municipal a realização desses planos, considerando as necessidades e 

prioridades da população (SILVA; D’ASCENZI, 2018). 

 

Por fim, 

 

É importante registrar que o simples fato de existir um arcabouço 

jurídico favorável à formulação e à implementação de políticas 

públicas de forma mais descentralizada, portanto mais participativa e 

democrática, em consonância com as necessidades locais, em meio 

aos diferentes níveis de governo, não tem o condão de mudar a 

realidade. Afinal, o contexto formal importa, mas não conforma 

isoladamente nossa cultura política, fortemente influenciada pelo traço 

patrimonial-formalista. Na verdade, ocorre um duplo paradoxo: entre 

centralização e descentralização, bem como entre hierarquia e 

participação. (SILVA; D’ASCENZI, 2018, p. 93) 

 

Nesse mesmo viés, Maricato (2010) diz que a legislação é fundamental, mas 

não suficiente para mudar uma realidade já estabelecida. Não se revolve facilmente os 

problemas arraigados em uma sociedade historicamente desigual e centralizada onde os 

direitos sociais não são garantidos para a maioria da população. 

O município conta com legislação e políticas públicas socioculturais que 

precisam ser conhecidas pela população a qual se direciona. Para isso, a população em 

geral deve participar ativamente das decisões políticas da cidade, de forma a reivindicar 

por melhores condições sociais ao local onde vive. 

Assim, esse trabalho terá como produto final o projeto de um “Espaço 

Multifuncional” para o desenvolvimento de atividades educacionais, profissionalizantes 

e de integração sociocultural entre as áreas vicinais à Vila Verde Teto, buscando a 
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valorização da identidade dessa população como patrimônio local. Esse produto faz uso 

das legislações existentes no município e está baseado nos conceitos acima trabalhados, 

com o intuito de difundir na população periférica o sentimento de pertencimento em 

relação ao município de Faxinal do Soturno. 
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CAPÍTULO II - ESTUDOS CULTURAIS, PATRIMÔNIO CULTURAL E 

IDENTIDADE 

 

Com o intuito de teorizar a relação entre a cultura e a identidade dos grupos 

sociais que vivem nas periferias e a sua importância para o reconhecimento do 

patrimônio cultural dessa população e sua preservação, buscou-se compreender a 

formação dessas áreas urbanas e a destinação das classes populares para esses locais. 

Para isso, partimos da apresentação dos conceitos de cultura e identidade, 

baseados na contextualização dos Estudos Culturais a partir de autores como Raymond 

Williams (2007), Richard Johnson (2006), Stuart Hall (2003) e Ana Carolina Escoteguy 

(2001 e 2006). Em seguida, trazemos algumas considerações sobre a preservação e a 

identificação com o patrimônio cultural, referenciadas por Françoise Choay (2001), 

Francisco Lopes Ramos (2004), Pedro Paulo Funari (2006) e Sandra Pelegrini (2006). 

 

 

2.1. A perspectiva dos Estudos Culturais 

 

A preocupação com o entendimento e o estudo da cultura, pela ótica que 

trabalhamos, começa a ganhar espaço a partir dos Estudos Culturais, um campo 

interdisciplinar de pesquisas sobre a sociedade, surgido no contexto após a Segunda 

Guerra Mundial, na Inglaterra. Um grupo de pensadores britânicos teve a preocupação 

de reformular o conceito de cultura como uma tentativa de compreender as 

transformações culturais sofridas pela Europa devido à crise econômico-política 

(ESCOSTEGUY, 2001). Conhecidos como Nova Esquerda, Richard Hoggart (1957), 

Raymond Williams (1958) e Edward P. Thompson (1963) posicionaram-se contra os 

conceitos que vinham sendo utilizados, tanto do elitismo quanto do conservadorismo da 

direita, assim como o dogmatismo e o reducionismo da esquerda stalinista (LIMA, 

2005). Mais tarde, soma-se a eles Stuart Hall. 

Os Estudos Culturais surgem de forma organizada, com o Center of 

Contemporary Cultural Studies (CCCS), fundado em 1964 por Hoggart, baseado na sua 

pesquisa “As utilizações da Cultura” (1957), diante das mudanças de valores da classe 

operária britânica do período pós-guerra. O Centro nasce ligado ao departamento de 

Língua Inglesa da Universidade de Birmingham, estabelecendo-se como um Centro de 

pesquisa de pós-graduação da instituição. 
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Frequentadores de universidades britânicas, esses intelectuais 

desenvolveram projetos de intervenção política na sociedade e trabalharam por uma 

educação pública que valorizasse a cultura operária, contrapondo-se à cultura elitista 

que vinha sendo difundida e defendida até então. Assim, o que era desenvolvido e 

cultuado pelas classes subalternas também passou a ser tratado como cultura. 

 

Hoggart, Williams e Thompson [...] forçaram seus leitores a atentar para a 

tese de que, concentradas na palavra cultura, existem questões diretamente 

propostas pelas grandes mudanças históricas que as modificações na 

indústria, na democracia e nas classes sociais representam de maneira própria 

e às quais a arte responde também, de forma semelhante (HALL, 2003, p. 

133). 

 

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, três textos são identificados 

como a base teórica inicial para os Estudos Culturais: Richard Hoggart com The Uses of 

Literacy (1957), Raymond Williams com Culture and Society (1958) e Edward 

Thompson com The Making of the English Working-class (1963). Hoggart (1957) 

concentra-se sobre os materiais culturais ignorados até então, a cultura popular e os 

mass media, demonstrando que no meio popular também há movimento de resistência. 

Williams (1958) salienta que a cultura é uma categoria-chave que relaciona tanto a 

análise literária quanto a investigação social. “Constrói um histórico do conceito de 

cultura, culminando com a ideia de que a ‘cultura comum ou ordinária’ pode ser vista 

como um modo de vida em condições de igualdade de existência com o mundo das 

Artes, Literatura e Música” (ESCOSTEGUY, 2001, p.2). Outro texto de Williams, The 

long revolution (1962), avança no debate contemporâneo sobre o impacto cultural dos 

meios massivos. Thompson (1963) utiliza da tradição marxista para influenciar no 

desenvolvimento da história social britânica, reconstruindo uma parte da história da 

sociedade inglesa sobre o olhar particular “dos de baixo”. 

Para Williams (1958) e Thompson (1963), a cultura é o cotidiano formado 

pelas relações entre os indivíduos e as práticas daquela sociedade, sendo o homem 

protagonista dessas atividades. Mas, Thompson ainda preferia considerar a cultura como 

uma luta entre os diferentes modos de vida, e não como uma forma única. 

Também é importante destacar a importância de Stuart Hall na formação 

dos Estudos Culturais, substituindo Hoggart na direção do Centro, de 1969 a 1979. 

Estimulou o desenvolvimento de estudos etnográficos, as análises dos meios de 
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comunicação em massa e a investigação de práticas de resistência dentro das 

subculturas. De acordo com Storey (2009, p. 37), 

 

[...] o que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da 

análise da cultura de uma sociedade – as formas textuais e as práticas 

documentadas de uma cultura – é possível reconstituir o comportamento 

padronizado e as constelações de ideias compartilhadas pelos homens e 

mulheres que produzem e consomem os textos e as práticas culturais daquela 

sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a “atividade humana”, a produção 

ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo. 

 

Mesmo tendo sido um referencial teórico específico, sua proposta inicial é 

considerada por alguns críticos mais política do que analítica, pois seu percurso está 

ligado à Nova Esquerda, a alguns movimentos sociais e a algumas publicações 

respondendo a políticas esquerdistas. Após 1968, os Estudos Culturais tornaram-se um 

potente movimento intelectual de esquerda, influenciando teórica e politicamente fora 

das universidades, em um período em que a Inglaterra buscava mudanças sociais 

importantes. 

Johnson (2006, p.10) afirma que os Estudos Culturais têm como principal 

característica a sua abertura, versatilidade teórica e crítica – “não a crítica em seu 

sentido negativo, mas como o conjunto dos procedimentos pelos quais outras tradições 

são abordadas tanto pelo que elas podem contribuir quanto pelo que elas podem inibir”. 

Destaca que o movimento é um processo para produção de conhecimento e não algo 

definido e definitivo, e que tentar catalogá-lo pode tornar esse conhecimento estático e 

limitado, algo que, segundo Escoteguy (2001) era uma crítica dos teóricos em relação a 

algumas disciplinas da academia. 

Ainda em Johnson (2006) encontramos a relação dos Estudos Culturais com 

o marxismo, pois o movimento era composto por um grupo de intelectuais que se 

preocupavam com as classes populares e se contrapunham ao capitalismo e à dominação 

cultural. Porém, houve uma crítica cultural em relação ao reducionismo e economicismo 

marxista, pois os Estudos Culturais defendiam que o entendimento da cultura não pode 

ser baseado apenas por uma dimensão econômica, uma vez que a sociedade é complexa 

e composta por vários fatores além da economia. Lutavam, também, por uma educação 

pública que difundisse os valores da cultura operária, em oposição aos valores 

defendidos pela elite. 

Assim, de acordo com Escoteguy (2001, p.155) “a perspectiva marxista 

contribuiu para os Estudos Culturais no sentido de compreender a cultura na sua 
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‘autonomia relativa’, isto é, ela não é dependente das relações econômicas, mas tem 

influência e sofre consequência das relações político-econômicas”. Nessa mesma 

perspectiva, Johnson (2006, p.13) destaca três grandes influências marxistas nos 

Estudos Culturais: a primeira delas é referente à ideia de que os processos culturais 

estão intimamente relacionados às relações sociais de classe, sexo e etnia; a segunda é o 

entendimento de que cultura envolve poder, sendo capaz de produzir assimetrias nas 

capacidades dos indivíduos e grupos sociais na definição e satisfação de suas 

necessidades; e a terceira, é que cultura não é algo determinado e sim um local de 

diferenças e lutas sociais. 

Johnson (2006, p.55) diz, ainda, que “Gramsci foi talvez o primeiro 

importante teórico marxista e líder comunista a considerar as culturas das classes 

populares como objeto de estudo sério e de prática política”. Gramsci desenvolveu o 

conceito contemporâneo de hegemonia como sendo a dominação ideológica de uma 

classe social sobre outra, como a burguesia sobre o proletariado. 

A partir dessa relação hegemônica entre classes, os Estudos Culturais 

tiveram grande influência metodológica com ênfase no trabalho qualitativo. A pesquisa 

etnográfica evidencia as condições de vida dos indivíduos de uma sociedade a partir de 

suas próprias escolhas. Para compreender a influência dos meios massivos é importante 

considerar as estruturas sociais de poder e o contexto histórico, bem como o 

afastamento do conceito elitista de cultura, dando espaço para as práticas cotidianas da 

sociedade (JOHNSON, 2006). 

Nos anos 1990, percebe-se um afastamento entre os Estudos Culturais e as 

políticas marxistas e o entendimento de que o objeto de estudo já não é mais algo novo. 

Segundo Barker e Breezer (1994 p. 12) é “pensar através das implicações da extensão 

do termo ‘cultura’ para que inclua atividades e significados da gente comum, 

precisamente esses coletivos excluídos da participação na cultura quando é a definição 

elitista de cultura a que governa”. Com isso, torna-se fundamental o entendimento da 

cultura, para se compreender as identidades, conceitos fundamentais para esse trabalho. 

 

 

2.2.Cultura e identidade 

 

Realizar esta pesquisa a partir de uma visão cultural foi uma escolha, e, por 

isso, compreender o que é cultura é indispensável para o entendimento desse lugar de 
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fala. Por isso, baseado em alguns teóricos dos Estudos Culturais, o texto que segue 

explica o desenvolvimento do conceito desde seu surgimento até a forma como é 

empregado atualmente. 

Williams (2007), diz, ao tentar encontrar um significado para “cultura”, que 

é uma das palavras mais complexas da língua inglesa. Derivado do latim, colere possuía 

diversas definições como habitar, cultivar, proteger e honrar com veneração. Com o 

tempo, esses conceitos foram se diferenciando e cultura passou a expressar “cultivo” ou 

“cuidado”. No inglês e no francês, a principal relação do termo era com a lavoura, até 

meados do século XVIII, a palavra cultura estava diretamente ligada ao cultivo de 

produtos agrícolas e a criação de animais. 

Ainda em Williams (2007), temos a explicação de duas importantes 

alterações no sentido da palavra: a primeira é que seu uso principal passou a estar 

relacionado ao cuidado humano; a segunda foi a extensão dos processos específicos ao 

processo geral, que a palavra poderia sustentar de modo abstrato. Partindo desse 

processo é que a palavra cultura passou a ser entendida na história moderna, ganhando 

força no final do século XVIII, mesmo não sendo comum até meados do século XIX. 

Nesse período, cultura passou a ser associada à civilização, ao estado 

ordenado e educado, em oposição à barbárie. Assim, cultura e civilização eram 

utilizadas de forma equivalente. 

 

[...] civilização era entendida como um estado realizado, originado de civitas 

(ordenado, educado), em oposição, portanto, ao estado natural da barbárie. 

Mas este estado realizado também era caracterizado pelo seu 

desenvolvimento, isto é, um estado civil, civilizado, educado, que teve 

progresso (TAVARES, 2008, p.14). 

 

Segundo Cevasco (2003), as teorias do iluminismo francês desse período, 

que confirmaram as transformações da sociedade capitalista, defendiam que a 

civilização estava ligada à razão e ao progresso da sociedade. Porém, o próprio processo 

capitalista contestou essa definição com os questionamentos críticos de Rousseau. 

Os debates sobre a relação de cultura e civilização não ficaram restritos aos 

franceses. Os intelectuais alemães defendiam o seu estado nacional em oposição ao 

pensamento de civilização cosmopolita iluminista. Assim, o romanticismo alemão 

alegava que a cultura estava ligada aos valores subjetivos, voltados à emoção e ao 

espírito, e não à razão como busca do progresso da civilização, através da utilização de 
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valores universais. Surgia, então, a contestação da concepção de civilização francesa, 

que buscava a aplicação de um modo comum de cultura a toda sociedade europeia. 

Dessa forma, a partir do século XIX, o termo cultura passou a ser utilizado 

para designar o processo de desenvolvimento interno de uma sociedade, diferente do 

que acontecia fora dela. Nesse período, a cultura passou a englobar as artes, a religião, 

as práticas e os valores que por vezes se opunham a outros grupos sociais. Assim, 

Raymond Williams (1992, p.6) trouxe a ideia de uma ‘cultura ordinária’ que 

compreende todas as atividades do homem. 

 

Cultura é ordinária: este é o primeiro fato. Toda sociedade humana tem sua 

própria forma, seu próprio propósito, seus próprios significados. Toda 

sociedade humana os expressa nas instituições, nas artes e na educação. O 

fazer da sociedade é a busca dos significados e direções comuns, e eles 

surgem no ativo debate e no aperfeiçoamento pressionado pela experiência, 

contato e descoberta, escritos eles mesmos na terra. 

 

Junto a toda essa discussão sobre cultura e civilização, a sociedade europeia 

se recuperava das duas grandes guerras e passava a conviver com o desenvolvimento 

dos meios de comunicação em massa. Cevasco (2003) afirma que, “nesse momento, a 

Cultura com letra maiúscula é substituída por culturas no plural”. 

Revisitando o conceito marxista de materialismo histórico, os autores 

apresentam o conceito de materialismo cultural, ou seja, eles observam a cultura em 

tudo que é feito pelo homem, colocando-o como figura ativa no processo construtivo da 

cultura de uma sociedade, independentemente de sua classe, etnia ou sexo. Passam a 

considerar tudo que é praticado pela humanidade como algo cultural: arte, literatura, 

programas de televisão, música, arquitetura, religião, etc. A cultura passa a significar as 

manifestações feitas pelo homem. 

Dentro do materialismo cultural, temos o conceito de “estrutura de 

sentimento”, termo utilizado para dar conta da relação dinâmica entre experiência, 

consciência e linguagem. O conceito tenta representar qualquer sentimento da cultura de 

um período, seus elementos particulares dentro da cultura geral. Segundo Cevasco 

(2001), é a articulação de uma resposta a mudanças determinadas na organização social. 

De acordo com Williams (1979, p. 18), 

 

Muitas vezes, quando essa estrutura de sentimento tiver sido absorvida, são 

as conexões, as correspondências, e até mesmo as semelhanças de época, que 

mais saltam à vista. O que era então uma estrutura vivida é agora uma 

estrutura registrada, que pode ser examinada, identificada e até generalizada. 
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[...] O que isso significa na prática é a criação de novas convenções e de 

novas formas. 

 

Williams (2007) afirma que podemos considerar o uso do termo cultura a 

partir de três categorias amplas. A primeira delas é como algo abstrato, ligado ao 

desenvolvimento intelectual, espiritual e estético. A segunda como indicação do modo 

particular de vida, podendo estar relacionada a um grupo social, um povo, um período 

ou a humanidade de forma geral. E a terceira considera que cultura engloba as práticas 

da atividade intelectual e suas obras, principalmente as manifestações artísticas como 

música, literatura, cinema, teatro, arquitetura, entre outras. 

Durante alguns séculos, o termo “cultura” esteve no centro das discussões 

teórico-metodológicas, a fim de se estabelecer um significado que abrangesse todas as 

esferas do substantivo. Junto a isso, outra palavra que passou a ser utilizada com 

frequência é “identidade”, sendo cada vez mais associada à cultura. 

De acordo com Cuche (2002, p.175), “as grandes interrogações sobre a 

identidade remetem frequentemente à questão da cultura. Há o desejo de se ver cultura 

em tudo, de encontrar identidade para todos. Veem-se as crises culturais como crises de 

identidade”. 

Ainda que exista uma grande relação entre “cultura” e “identidade”, seus 

conceitos não podem ser confundidos e nem utilizados como sinônimos. A cultura é 

inconsciente enquanto a identidade é consciente. Para Cuche (2002, p.176): 

 

Em última instância, a cultura pode existir sem consciência de identidade, ao 

passo que as estratégias de identidade podem manipular e até modificar uma 

cultura que não terá então quase nada em comum com o que ela era 

anteriormente. A cultura depende em grande parte de processos 

inconscientes. A identidade remete a uma norma de vinculação, 

necessariamente consciente, baseada em oposições simbólicas. 

 

Woodward (2000) diz que as questões simbólicas e sociais são processos 

diferentes e importantes para a construção das identidades. A delimitação do simbólico 

é o que dá sentido às práticas e relações sociais, estabelecendo quem é excluído e quem 

é incluído, por exemplo. E através da distinção social é que essas diferenças são, de 

fato, vivenciadas nas relações sociais. Woodward (2000) salienta, ainda, que a 

identidade está relacionada às condições sociais e materiais, e que devido à demarcação 

simbólica de um grupo social ele pode ser socialmente excluído e sofrer desigualdade 

material. 
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No caso de uma cidade, é por meio dessas definições que se estabelece 

quem terá direito as parcelas nobres da cidade, delegando as áreas periféricas àqueles 

grupos sociais minoritários, que compreendem a camada popular da sociedade. Essas 

fronteiras sociais, de acordo com Woodward (2000), são estabelecidas pela cultura 

como forma de distinção entre uma identidade e outra, geralmente colocadas em 

oposição. Para ela, essas diferenças são essenciais para se entender as identidades. 

Para Hall (1997) aquilo que se descreve como “nossa identidade” seria 

melhor definido como o acúmulo das posturas que escolhemos e que “são ocasionadas 

por um conjunto especial de circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências única e 

peculiarmente nossas, como sujeitos individuais” (HALL, 1997, p. 8). Nesse sentido, 

Woodward (2000) relaciona as identidades com as mudanças sociais, políticas e 

econômicas. Com isso, retomando o pensamento de Hall (1997), deve-se entender as 

identidades sociais como algo construído dentro da representação, por meio da cultura, e 

não sem ela. Para ele, nossas identidades são formadas culturalmente. 

A cultura é anterior ao nascimento e é transmitida pelo meio onde se nasce, 

mesmo que o indivíduo não se identifique com aquela sociedade. Já a identidade se 

refere ao pertencimento, a representação da forma como o ser social pensa, age, se 

veste. É o padrão de escolhas adotado por cada um, e que muitas vezes diverge do meio 

onde nasceu. A identidade depende de um contexto relacional, onde o sujeito pode 

pertencer a várias identidades ao mesmo tempo. 

A identidade permite que o homem se localize e seja localizado dentro de 

um sistema social. Com isso, segundo Cuche (2002), ela é, ao mesmo tempo, inclusão e 

exclusão. A identidade cultural faz a distinção entre “nós” e “eles” a partir da adoção de 

categorias que aproximam e diferenciam os grupos sociais. 

Segundo Cuche (2002), alguns teóricos consideram a cultura como uma 

“segunda natureza”, uma herança quase genética, e a identidade cultural como 

vinculação do indivíduo com o seu grupo original. Visto dessa forma, a identidade 

também seria anterior ao nascimento do indivíduo, e é algo permanente na sua vida. “É 

uma essência impossibilitada de evoluir e sobre a qual o indivíduo ou o grupo não tem 

nenhuma influência” (CUCHE, 2002, p. 178). 

Em uma abordagem “culturalista”, a herança biológica não é o principal 

fator para a determinação da identidade do sujeito. O que define a socialização do 

indivíduo é a herança cultural, que o leva a absorver modelos impostos pelo grupo 
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social até que ele se identifique com a sua origem. Nesse sentido, a identidade cultural 

também é anterior ao sujeito. 

Na teoria “primordialista”, considera-se que “a identidade etno-cultural é 

primordial porque a vinculação ao grupo étnico é a primeira e a mais fundamental de 

todas as vinculações sociais” (CUCHE, 2002, p.179). Há uma identificação automática, 

pois os primeiros fatos da vida de um indivíduo ocorrem e são compartilhados com esse 

grupo já definido. 

Nessas duas teorias encontramos concepções objetivistas, que buscam 

critérios para determinar o que é cultura e identidade de um grupo. Vinculam-se a 

identidade cultural de um grupo sua origem comum, língua, religião, território, entre 

outros fatores que são determinantes dentro dessas teorias. 

Porém, há uma concepção subjetivista, que defende que a identidade 

cultural não é algo passado ao indivíduo no seu nascimento, que é definitivo e estático, 

e que irá condicioná-lo a uma coletividade definida e invariável. Os “subjetivistas” 

encaram a identidade etno-cultural como uma vinculação ou identificação com o local 

de nascimento, que pode ser maior ou menor, dependendo do sentimento de cada 

indivíduo. 

Essa teoria defende que a identidade é uma escolha arbitrária feita de forma 

individual por cada um de acordo com as suas identificações. A abordagem subjetivista 

é positiva por considerar a característica variável da identidade, apesar de salientar sua 

efemeridade. 

Hall (1996) diz que há dois pontos de vistas sobre a “identidade cultural”. 

Um deles defende que as identidades culturais representam as vivências em comum de 

um grupo como “povo uno”, com ancestralidade e história compartilhadas. O outro diz 

que não se pode falar de identidade com exatidão, pois ela pertence ao passado e, 

também, ao futuro, àquilo que o sujeito é e àquilo que ele pode se tornar. Nesse sentido, 

as identidades culturais têm história, mas, também, passam por transformações 

constantes, estando sujeitas as mudanças da história, da cultura e do poder. 

De acordo com Cuche (2002, p.182), “a construção da identidade se faz no 

interior de contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por isso mesmo 

orientam suas representações e suas escolhas”. A identidade é uma constante construção 

de fatores que relacionam a afinidade e a oposição de um determinado grupo em relação 

a outro. É uma concepção dinâmica que contrapõe o conceito de identidade como algo 

permanente e sem evolução. Segundo Hall (1996, p.68), “a identidade [...] é uma 
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‘produção’ que nunca se completa, que está sempre em processo e é sempre constituída 

interna e não externamente à representação”. 

Encontramos essa definição na obra precursora de Frederik Barth (1969), 

um conceito que possibilita pensar a identidade além das teorias objetivistas ou 

subjetivistas. Para ele, a identidade é uma forma de classificar as trocas entre os grupos, 

priorizando não as diferenças entre uma sociedade e outra, mas as semelhanças 

existentes entre os indivíduos que os fazem pertencer a um mesmo grupo social. 

Segundo Cuche (2002), devemos considerar, ainda, a importância dos 

grupos minoritários, onde a identidade é negada ou desvalorizada pelo Estado. Nesse 

contexto, Woodward (2000) diz que os sistemas simbólicos produzem formas de 

significação das distinções e desigualdades sociais, bem como as formas pelas quais 

alguns grupos são excluídos e estigmatizados. A ação de centralidade burocrática do 

poder faz com que os grupos sociais excluídos reivindiquem por seus direitos e o 

reconhecimento de sua identidade. Bourdie (1989, p. 124) afirma que 

 

[...] os indivíduos e os grupos investem nas lutas de classificação todo o seu 

ser social, tudo o que define a ideia que eles fazem de si mesmos, tudo o que 

os constitui como "nós" em oposição a "eles" e aos "outros" e tudo ao que 

eles têm um apreço e uma adesão quase corporal. O que explica a força 

mobilizadora excepcional de tudo o que toca a identidade. 

 

Considerando a identidade como algo que está em constante construção 

social, descrevê-la como monolítica impediria o entendimento de fenômenos 

formadores de identidades mistas. Não se trata aqui de identidades opostas, mas de 

identidades sincréticas onde o indivíduo é influenciado por mais de um grupo social e 

concentra em si essas adições. 

  Segundo Cuche (2002, p. 196) “a identidade é tão difícil de se delimitar e 

de se definir, precisamente em razão de seu caráter multidimensional e dinâmico. É isto 

que lhe confere sua complexidade, mas também o que lhe dá sua flexibilidade”. Devido 

a isso, alguns autores passaram a utilizar o conceito de “estratégia de identidade”, 

considerando a identidade como uma forma de se atingir um objetivo. O indivíduo 

analisa a situação e se utiliza de meios para construir a identidade a partir de suas ações 

de lutas sociais. 

Vale ressaltar que os agentes sociais não possuem plena liberdade de definir 

as estratégias para a construção suas identidades, pois uma sociedade é composta pela 

relação de força e poder entre os grupos. Há, também, uma forma radical do uso de 
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estratégia de identidade, quando um grupo social oculta sua verdadeira identidade como 

forma de proteção para não ser discriminado, exilado ou torturado pela maioria que 

detém o poder de dominação daquela sociedade (CUCHE, 2002). 

De acordo com Cuche (2002), todos esses exemplos confirmam que a 

identidade é ao mesmo tempo identificação e diferenciação. Para Barth (1969) o mais 

importante em um processo de identificação é a vontade de diferenciação de outros 

grupos sociais, marcando limites aqui chamados de “fronteiras”. Ressalta-se, aqui, que 

essas limitações não são definitivas e que 

 

[...] todas as fronteiras são concebidas como uma demarcação social 

suscetível de ser constantemente renovada pelas trocas. Qualquer mudança na 

situação social, econômica ou política pode provocar deslocamentos de 

fronteiras. O estudo destes deslocamentos é necessário se quisermos explicar 

as variações de identidade (CUCHE, 2002, p. 201). 

 

Assim, definir, de modo permanente, a identidade cultural é algo impossível 

de ser realizado, bem como determinar quais fatores são imutáveis para a representação 

de uma sociedade. Uma vez que a identidade é um processo, o importante é entender o 

que faz os indivíduos se identificarem e terem o sentimento de pertença em relação a 

um grupo social. Aliado a isso, tem-se a identificação desse grupo com seu lugar de 

origem e o reconhecimento do seu patrimônio, tema que será tratado a seguir. 

 

 

2.3. Patrimônio cultural identitário 

 

A palavra patrimônio, de acordo com Funari (2006), tem origem no latim, 

patrimonium, e fazia referência ao que pertencia ao pai, pater ou pater famílias. 

Englobava tudo o que era de domínio do senhor, inclusive a mulher e os filhos, os 

escravos, demais bens móveis e imóveis. A definição de patrimônio surgiu na 

Antiguidade no contexto da propriedade privada, com valor aristocrático, remetendo à 

transmissão dos bens da elite romana. Não havia o reconhecimento de patrimônio 

público, apenas do que era patriarcal, individual e aristocrático. 

Nesse cenário, a igreja teve papel importante ao difundir o cristianismo e 

incluir ao patrimônio o valor religioso como simbólico e coletivo. Com a veneração aos 

santos e às relíquias, a população comum passou a compreender o sentido de patrimônio 

próprio. Contudo, a aristocracia reagiu buscando inspiração na Antiguidade greco-
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romana, com a monumentalização das igrejas e a criação das catedrais, fazendo com 

que as mesmas fossem um patrimônio coletivo, mas elitizado (FUNARI, 2006). 

Segundo Choay (2001), nessa época, as cidades não eram identificadas 

como um objeto patrimonial autônomo. Apenas quatrocentos anos após o 

reconhecimento do monumento histórico é que a cidade histórica foi vista como 

patrimônio urbano, acompanhada de um projeto de conservação. Esse retardo é 

justificado, entre outros motivos, pela escala e complexidade de um projeto urbano e 

pela ausência de cadastros e documentos cartográficos confiáveis. 

De certa forma, essa demora em reconhecer a importância patrimonial das 

cidades se refletiu no atraso da criação de legislações e políticas públicas que tratassem 

das questões urbanas de forma relevante. Ainda hoje, encontram-se cidades que não 

estruturam seu território de acordo com as necessidades de seus habitantes, levando em 

conta as peculiaridades de cada área e as diferenças identitárias dos grupos que habitam 

em cada região. 

Naquele período, havia ocorrido uma grande mudança nas sociedades 

modernas com o surgimento dos Estados nacionais, onde formou-se 

 

[...] um conjunto de cidadãos que deveriam compartilhar uma língua e uma 

cultura, uma origem e um território. Para isso, foram necessárias políticas 

públicas educacionais que difundissem, já entre as crianças, a ideia de 

pertencimento a uma nação. (FUNARI, 2006, p.16). 

 

De acordo com Funari (2006), o nacionalismo só deixou de estar associado 

ao imperialismo após a Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações 

Unidas - ONU e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - Unesco, ambas em 1945. O período pós-guerra trouxe consigo novos agentes 

sociais dispostos a lutar por diferentes causas sociais e políticas. Um bom exemplo são 

os povos colonizados que fortaleceram sua luta em relação aos países colonizadores e 

conquistaram bons resultados. 

Com o término da guerra, os países capitalistas desenvolvidos tiveram um 

relevante aumento nos movimentos sociais, pelos direitos civis, feministas, 

reconhecimento da diversidade em vários aspectos. “A ideia de unidade nacional, uma 

só língua, cultura, origem e território, na base da concepção do patrimônio nacional era 

minada no cotidiano das lutas sociais” (FUNARI, 2006, p. 23). 
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Devido ao impacto causado pela destruição da Segunda Guerra Mundial, 

alguns estudiosos direcionaram sua atenção para a reconstrução das cidades e a 

restauração dos monumentos. Isso colaborou para o reconhecimento dos valores 

identitários dos bairros antigos como produtores sociais com carga de experiência 

humana e cultura material e imaterial devido à preservação do passado (FUNARI, 

2006). 

Nesses casos, Camillo Sitte (apud Choay, 2001) ressalta que não se poderia 

copiar ou reproduzir essas configurações urbanas antigas e seus monumentos, pois 

foram concebidos em condições sociais desaparecidas e que não teria sentido no 

momento da reconstrução, como num pós-guerra. O autor critica o historicismo e o 

ecletismo dos arquitetos de sua época, oprimindo toda forma de cópia ou imitação do 

passado. Defensor de uma arquitetura contemporânea, não se abstém de pesquisas 

históricas, pois acredita que os grandes sistemas arquitetônicos do passado possuem 

princípios imutáveis que continuam válidos e são de extrema importância para a criação 

de novos sistemas, partindo de suas condições históricas. 

Ramos (2004) não nega as ações de intervenção, apenas busca ressaltar que 

o restauro não pode desconsiderar a história do objeto. Destaca que o conhecimento 

histórico proposto pela museologia não estimula a viver no passado. O que se pretende é 

conhecer “a história através dos objetos, uma poética material que abre inúmeras 

possibilidades de interpretação. Se estudamos a história através dos livros, também é 

possível estudá-la através dos objetos” (RAMOS, 2004, p.97) e, por consequência, 

através das cidades e seus grupos sociais. 

A preocupação com as cidades levou a refletir que se todas as dimensões da 

cidade possuem marcos de uma sociedade, “por que privilegiar a preservação de áreas 

históricas específicas?” (FUNARI, 2006, p. 31). É idealizado um centro cultural, que 

com uma “visão concentradora e espasmódica de cultura” acaba por criar a periferia. 

Bezerra de Meneses (1999) diz que ao privilegiar o centro, despreocupa-se com o que é 

periférico, compondo, assim, as hierarquias territoriais de forma discriminatória. Essas 

considerações ocorreram juntamente à ampliação do conceito de patrimônio histórico 

para o de patrimônio cultural, que tornou a noção de patrimônio muito mais abrangente, 

referindo-se às culturas dos povos, seus bens culturais cotidianos e suas manifestações 

intangíveis. 

Sitte diz que “fica uma única certeza com relação às cidades do passado: seu 

papel acabou, sua beleza plástica permanece.” (apud CHOAY, 2001, p. 191). Para ele, 



57 
 

preservar os conjuntos habitacionais antigos é identifica-los como objetos de museu. 

Não foi um ativista na preservação das antigas cidades, mas manifestou sua 

preocupação com a ameaça de destruição que elas sofriam. 

De acordo com CHOAY (2001), a cidade antiga também pode ser vista com 

função museal, como um objeto raro e precioso para a história da arte, ameaçada de 

desaparecimento, como os objetos dos museus. Contudo, as cidades antigas não podem 

ser colocadas em uma cúpula de vidro para serem protegidas. 

Há ainda a visão da cidade antiga como figura historial, atribuindo um valor 

de uso e um valor museal aos conjuntos urbanos antigos. Essa mudança imposta pelo 

desenvolvimento técnico resulta em um novo modo de preservação dos conjuntos 

antigos, para a história da arte e para a vida. 

 

O urbanismo deixa de se aplicar a entidades urbanas e circunscritas no espaço 

para se tornar territorial. Ele deve atender à vocação para o movimento e para 

a comunicação por todos os meios, característica da sociedade na era 

industrial, que se tornou a era da “comunicação generalizada”. A cidade do 

presente e, mais ainda, a do futuro estarão sempre em movimento. (CHOAY, 

2001, p. 195). 

 

Segundo Funari (2006), no final dos anos 1950, a legislação de proteção ao 

patrimônio passou a contemplar também o meio ambiente e os grupos sociais e locais. 

A ampliação patrimonial aconteceu junto ao maior envolvimento da população na 

gestão dos bens patrimoniais, culturais e ambientais, fazendo com que isso deixasse de 

ser responsabilidade apenas da administração pública nacional. Assim, a sociedade 

entende a importância da diversidade cultural e a preservação passa a incluir os bens 

comuns, e se estabelece, com isso, a noção de imaterialidade do patrimônio. 

Com esse reconhecimento da importância da diversidade, a Unesco passou a 

considerar que os sítios catalogados como patrimônio da humanidade pertencem a todos 

os povos do mundo. O emblema de patrimônio mundial dado pela Unesco é um atrativo 

cultural e econômico, aumentando o fluxo turístico ecológico, um dos principais 

subprodutos dessa classificação (FUNARI, 2006). 

Para Meneguello (2000), a função turística dada às edificações e a 

determinadas áreas da cidade, bem como a exigência de redefinição dos centros urbanos 

devido às imposições do capitalismo são demandas das mudanças da globalização. Para 

que seja possível abranger essas questões junto à preservação do patrimônio, é 
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necessário que se tenha uma conceituação profunda do passado histórico instável e 

reconstruída. 

Nesse cenário, as Cartas Patrimoniais possibilitaram uma contextualização 

estética, social e cultural da obra, consolidaram o desenvolvimento da discussão sobre 

os arredores do patrimônio edificado, estabelecendo a necessidade de integração dos 

centros históricos com a dinâmica das cidades. Desse modo, se faz necessária uma 

verificação sobre as origens históricas do patrimônio e suas características, observando 

a densidade populacional e as tipologias urbanas do local em estudo, com a finalidade 

de se obter indicações sobre o método mais adequado a sua restauração. (FUNARI, 

2006). 

Segundo Meneguello (2000), a preservação do patrimônio torna-se uma 

necessidade justamente quando o os traços urbanos do passado começam a desaparecer. 

Dessa forma, a exaltação do monumento histórico aparece na Inglaterra e na França 

junto à era industrial, como cúmplice da “limpeza” de áreas inteiras das cidades devido 

ao crescimento urbano, seja para exaltar a riqueza na forma de grandes edifícios, seja na 

expansão desorganizada através da construção de habitações de interesse social. 

De acordo com Funari (2006), valorizar o patrimônio cultural e reabilitar os 

centros históricos são princípios básicos para o desenvolvimento sustentável das cidades 

da Latino-América. Além de fomentar a identidade coletiva da população e incentivar a 

preservação dos seus bens patrimoniais, materiais e imateriais, essas premissas podem 

auxiliar no desenvolvimento econômico e social e otimizar os gastos do 

desenvolvimento urbano, aproveitando a infraestrutura e impulsionando o turismo local. 

 

As urgências sociais e a carência crônica de recursos dos diversos países da 

América Latina não dissimularam a importância da preservação de bens 

materiais e não-materiais que expressem a criatividade de seus povos, 

reconhecidos na singularidade da língua, dos ritos, das crenças, dos lugares, 

dos monumentos históricos e das produções artísticas e científicas. [...] o 

apreço pelo patrimônio cultural estimulava os povos a salvaguardar sua 

soberania e independência e, por conseguinte, reafirmava sua identidade 

cultural. (FUNARI, 2006, p. 37). 

 

Nesse contexto, Meneguello (2000) ressalta que a percepção do patrimônio 

está ligada a concepção do monumento histórico. O monumento não é algo neutro, ele 

aproxima a sociedade da memória, ele é a própria memória. Como afirmou Le Goff 

(1924, p. 535): 
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[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas 

uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento 

temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do 

passado e do tempo que passa, os historiadores. 

 

No caso do Brasil, as primeiras escolhas foram feitas na era Vargas, no 

período do Estado Novo, em defesa do patrimônio nacional, devido a seus vínculos com 

a história oficial da nação. “[...] as propostas dos intelectuais vinculadas ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN foram orientadas por critérios seletivos 

pautados pela identificação da característica estética das obras, sua autenticidade e seu 

caráter excepcional.” (FUNARI, 2006, p. 45). Foram selecionados edifícios coloniais 

em estilo barroco e palácios governamentais, em sua maioria, representações 

neoclássicas e ecléticas, conduzindo ao esquecimento qualquer bem não pertencente à 

elite. Com isso, pode-se afirmar que a gestão patrimonial se manteve submissa ao 

Estado brasileiro. 

Segundo Funari (2006), as políticas públicas eram direcionadas à proteção 

do patrimônio de acordo com os parâmetros de identidade nacional dos governos que 

decorreram no poder. Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), por 

exemplo, o IPHAN se dedicava a organizar campanhas patrimonialistas em defesa do 

folclore brasileiro. Nesse sentido, Meneguello (2000) diz que há, nesse século, uma 

conversão dos objetos do passado em manifestação histórica, mesmo que o intuito de 

sua criação não estivesse ligado a memória. 

Já nas décadas seguintes, durante o regime militar, 

 

As profundas alterações nas relações entre o Estado e os produtores culturais 

iniciadas com a decretação do Ato Institucional n.5 (AI – 5), em dezembro de 

1968, pelos militares, provocaram novos impasses à proteção do patrimônio 

cultural brasileiro. (FUNARI, 2006, p. 48) 

 

Nesse período, segundo Funari (2006), a censura do governo promoveu 

proibições e intervenções em inúmeras obras. As ações de preservação do patrimônio se 

detiveram ao controle do comércio ilegal de obras de arte, a locações de imóveis com 

valor histórico e artístico e a promoção de cursos para formação de mão-de-obra e 

produção artística especializada. 

O Ministério da Educação - MEC do governo Médici (1969 - 1974) foi 

responsável pela criação do Programa de Ação Cultural - PAC, com o intuito de dar 

abertura de crédito e financiamento para práticas culturais. Nos anos seguintes, sob o 
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comando de Geisel (1974 – 1979), o MEC criou-se a Política Nacional da Cultura - 

PNC, primeiro plano oficial na área da cultura (FUNARI, 2006). 

De acordo com Funari (2006), em 1979, Aloísio Magalhães assume o 

IPHAN e o MEC, período em que se cria a Fundação Nacional Pró-Memória, na 

tentativa de desviar das dificuldades burocráticas e facilitar o acesso aos recursos para 

as ações culturais. Houve o reconhecimento de muitos bens provenientes da sabedoria 

popular, o que ampliou a noção de patrimônio, baseada, agora, na diversidade cultural, 

étnica e religiosa. Magalhães ficou conhecido como renovador das políticas culturais do 

Brasil, devido à promoção de debates sobre cultura e patrimônio em diversos locais do 

país. 

Meneguello (2000) diz que houve nesse período uma “síndrome do 

patrimônio”, denominada por Choay como “complexo de Noé”, onde se preservou 

buscando resistir à ação do tempo. A preservação era justificada por um conceito de 

democratização cultural impreciso, onde havia muito mais uma satisfação intelectual 

por parte de quem determinava essas ações do que de fato uma experiência artística.  

Na década de 1980, com a abertura democrática, foram feitas revisões 

teóricas na preservação dos bens culturais e na recuperação superficial da imagem 

plástica, do colorido e das feições estilísticas dos conjuntos históricos. Junto a isso, “a 

defesa do meio ambiente, da qualidade de vida nos centros urbanos e da pluralidade 

cultural representou avanços na luta pela cidadania e por políticas preservacionistas nos 

anos que se seguiram.” (FUNARI, 2006, p. 51). 

A percepção da cidade em sua totalidade se dá através da chamada 

pedagogia do pedestre, onde um museu pode tornar-se mais um objeto exposto na 

cidade. No Brasil, a maioria das cidades possui calçadas pequenas, o que favorece o uso 

de automóveis e torna-se um empecilho para o caminhante, que transformaria a própria 

cidade em um museu renovado diariamente com a diversidade cultural de sua 

população. Segundo o historiador Antonio Luiz Silva Filho (2003), “em suas 

perambulações pelo centro, ele consegue, num aprendizado sutil e diligente, mobilizar 

fragmentos materiais de outros tempos, convertê-los na matéria-prima das memórias, 

dos espaços e das culturas urbanas.” (SILVA FILHO, 2003, p. 19). 

Segundo Funari (2006), há a exclusão da população residente e a adaptação 

dos espaços a novos usos, sem a integração dos processos de revitalização, resultando 

na homogeneização dos centros históricos. Há uma série de efeitos visuais que somados 

com a comercialização de produtos aparentemente originários da cultura local (comida, 
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artesanato, rituais, etc.) e com o investimento em eventos turísticos, têm resultado em 

uma temática dominante nos projetos de preservação. Uma falsa auto-sustentabilidade 

marcada por princípios econômicos com o intuito de reduzir os custos dos 

investimentos mesmo abdicando de uma gestão de políticas ambientais, urbanísticas e 

habitacionais. 

De acordo com Ramos (2004), deve-se ter cuidado para que os museus não 

se tornem reféns do mercado para a implantação da “indústria e comércio dos bens 

simbólicos”, disfarçado pela construção da cidadania por gerar emprego. Segundo 

Motta (2000), esse tipo de turismo desenvolvido na atualidade transforma as 

características culturais em estereótipos vendáveis que atraem a sociedade de consumo e 

acaba se distanciando de suas peculiaridades culturais. 

 

A análise dos conceitos referentes ao patrimônio e as reflexões sobre as 

identidades e memórias, tomadas à luz de diferentes processos de 

‘recuperação’ dos bens culturais [...] enfrentam o desafio de associar a 

preservação do patrimônio cultural e da memória social ao desenvolvimento 

urbano. (FUNARI, 2006, p. 57). 

 

A implantação de leis de defesa do patrimônio histórico simboliza um 

avanço na defesa da memória social dos países latinos. Porém, os princípios legislativos 

acabaram causando a desapropriação cultural da maior parte da população que não se 

viu representada na luxuosa arquitetura pública e religiosa. Certamente a prática de 

políticas patrimoniais deve seguir os desejos da comunidade e a seleção democrática 

dos bens reconhecidos pela população e estarem integrados com marcos identitários, 

legitimados pela comunidade onde se inserem. Vale ressaltar que as políticas de 

preservação praticadas na América Latina estão cada vez mais envolvendo as 

comunidades em iniciativas que integram o público e o privado (FUNARI, 2006). 

Ainda em Funari (2006), é importante lembrar que o patrimônio individual é 

aquilo que nos interessa. Desse modo, o que é patrimônio para um indivíduo ou grupo 

social, pode não ser para outro. E, sobretudo, os valores sociais se transformam, 

salientando a relevância de se analisar o patrimônio da forma como foi visto ao longo 

do tempo e pelos grupos sociais. 

 

A memória gira, portanto, em torno de um dado básico do fenômeno 

humano, a mudança. Se não houver memória, a mudança será sempre um 

fator de alienação e desagregação, pois inexistiria uma plataforma de 

referência e cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e 
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solitária a cada momento, um mergulho do passado esvaziado para o vazio do 

futuro. A memória é o que funciona como instrumento biológico-cultural de 

identidade, conservação, desenvolvimento, que torna legível o fluxo dos 

acontecimentos. (BEZERRA DE MENESES, 1984, p.34). 

 

 Assim, pode-se relacionar o patrimônio preservado com a identidade da 

sociedade da qual ele faz parte, uma vez que o que é preservado é escolhido como 

representação de um grupo. O patrimônio urbano se estabelece de forma contrária ao 

processo de urbanização dominante, como forma de constante reinterpretação da cidade 

antiga. Por isso, conhecer os processos de urbanização do Brasil e as políticas públicas 

criadas para ordenar o crescimento urbano torna-se um importante elemento para se 

compreender a formação das cidades.  
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CAPÍTULO III - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesse capítulo, discorre-se sobre o caminho percorrido para a realização da 

pesquisa e as escolhas teórico-metodológicas. A trajetória aqui descrita vem sendo 

desenvolvida desde a escolha do objeto, sua relação com os Estudos Culturais e guiará a 

elaboração do produto final. Essa escolha de ancoragem foi o ponto de partida para 

olhar as cidades a partir da periferia. Destaca-se, aqui, a importante relação entre o 

objeto de estudo e o contexto teórico em que ele se baseia. 

Buscou-se, inicialmente, com a pesquisa do estado da arte, conhecer o que 

já foi estudado sobre esse assunto, para que se pudesse, então, definir quais seriam as 

características aqui abordadas. No decorrer da pesquisa, sentiu-se a necessidade de um 

capítulo específico sobre a urbanização brasileira e sul-riograndense, e, dentro dele, 

tratar da legislação e das políticas públicas relacionadas ao tema.  

No quadro teórico trabalhou-se a perspectiva teórica dos Estudos Culturais 

e, a partir disso, os conceitos de cultura e identidade; o patrimônio cultural-identitário 

representado pelo objeto; os processos de urbanização no Brasil e no Rio Grande do 

Sul, com um breve histórico, as emancipações e as legislações e políticas públicas que 

dão, ou deveriam dar, suporte à população periférica. 

Metodologicamente, essa pesquisa faz uma análise qualitativa pautada pela 

análise cultural baseada em Raymond Williams (2011), especialmente, pelo conceito do 

materialismo cultural. Adaptada para o estudo social da urbanização, a análise foi 

utilizada como forma de entender as mais diferentes dimensões que compõem a 

sociedade. A proposta de análise cultural relaciona a cultura registrada e a cultura vivida 

dentro de um contexto histórico, social, político e econômico. 

A partir disso, se realiza o levantamento dos referidos contextos na cidade 

de Faxinal do Soturno/RS, município para o qual o produto será elaborado. Por fim, 

como resultado da pesquisa, oferece-se a organização de um projeto de integração entre 

a Vila Verde Teto e suas áreas adjacentes, com base em diretrizes socioculturais e 

políticas públicas existentes. Essa proposta tem como intuito difundir na população a 

valorização de sua identidade como patrimônio local e seu sentimento de pertencimento 

à cidade. A partir disso, tem-se o esclarecimento daquilo que pode ser buscado como 

melhoria, tanto sociocultural quanto de infraestrutura urbana, dentro dos marcos da 

legislação vigente para aquela sociedade. 
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3.1.Materialismo cultural 

 

De acordo com Moraes (2018), a proposta inicial dos Estudos Culturais 

como tentativa de reformular e responder às mudanças ocorridas, mantendo a crítica e 

os questionamentos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais, mantem-se 

fundamentado. Tal posicionamento, visando sempre instigar mudanças sociais, é 

originário do que Williams (1979) definiu como a sua “posição”, o materialismo 

cultural. 

Williams (2011) afirma que o materialismo cultural é baseado na 

necessidade de se revisar o materialismo histórico da teoria da cultura marxista que se 

tinha conhecimento até então. Isso se deve ao destaque que a atividade econômica 

humana recebe na visão marxista, o que coloca as demais atividades – sociais, culturais 

e morais – como consequência dessa atividade principal. Moraes (2018) salienta que o 

materialismo cultural não é um contraponto ao materialismo histórico, mas “como deve 

ser toda crítica histórica e materialista, é uma resposta a desdobramentos reais das 

relações sociais que alteram a consciência prática em que está assentada a teoria” 

(CEVASCO, 2001, p. 147). 

O materialismo cultural de Williams (2011) defende que a ação humana é 

superior às ideologias e dominações. A centralidade dessa ação está na cultura, baseada 

no que é de fato vivido pelos sujeitos, de acordo com condições e especificidades de 

classe. A cultura é produto e produção de um modo de vida e não apenas reflexo da 

economia. 

Para Cevasco (2001, p. 148), o materialismo cultural tem como metodologia 

“definir a unidade qualitativa do processo sócio histórico contemporâneo e especificar 

como o político e o econômico podem e devem ser vistos nesse processo”. Moraes 

(2018, p. 172) diz que 

 

A construção conceitual do materialismo cultural de Raymond Williams, em 

clara analogia ao materialismo histórico de Marx, se insere no processo de 

amadurecimento das reflexões de cunho marxista que fundamentaram todo o 

pensamento reunido sob o manto dos EC. 

 

Moraes (2018, p. 173) apresenta um quadro, baseado nos estudos de 

Escoteguy, que resume, comparativamente, as características do materialismo dialético 
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e do materialismo cultural. Ele foi utilizado para elencar os principais aspectos do 

materialismo cultural, de acordo com a autora, conforme descrito a seguir: 

 Centralidade: a cultura e o processo de sua construção a partir de 

práticas culturais e relações pessoais; 

 Classes/sujeitos: os sujeitos, a partir de sua experiência cotidiana, 

geram as determinações no interior das condições e especificidades 

de classe; 

 Ideologia: a ação humana tem poder sobre a ideologia; os sujeitos 

podem resistir a forças determinantes; 

 Autonomia: produção, criação e resistência cultural não são 

exclusivas das classes dominantes; 

 Hegemonia: a cultura é um instrumento para a compreensão, 

reprodução e transformação do sistema social, por meio do qual é 

elaborada e construída a hegemonia de uma classe; 

 Modelos teóricos: resgatam o cotidiano, a ação social dos sujeitos, a 

atividade cultural. 

Para Stuart Hall (2003, p. 131) 

 

Às “rupturas significativas” que sinalizaram a emergência dos EC como 

problemática distinta, para pensar o materialismo cultural como herdeiro da 

dialética e do materialismo dialético, que, no entanto, só é capaz de promover 

uma mudança de perspectiva, uma ruptura significativa, quando se faz 

método aplicado a uma cultura viva. 

 

Assim, pode-se dizer que o a utilização desse referencial é capaz de agregar 

significativa contribuição na análise da periferia do município de Faxinal do 

Soturno/RS, cuja população habita, produzindo experiências sociais, culturais, políticas 

e econômicas. Para instruir o protocolo analítico, faz-se oportuno discorrer sobre a 

análise cultural de Williams (2003).  
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3.2. Análise cultural 

 

Para Williams (2003), a cultura é formada a partir das relações que fazem 

parte dos modos de vida de uma sociedade. Ele aponta que a cultura possui três 

categorias gerais, sendo uma “ideal”, uma “documental” e uma “social”. 

A primeira categoria é a “ideal”, onde a cultura atinge um estado de 

perfeição humana, baseada em valores universais. Nessa categoria, a análise da cultura é 

feita a partir do descobrimento e da descrição de vidas e valores que podem fazer parte 

de ordem atemporal ou serem referência permanente para uma condição de vida 

universal. A cultura “ideal” é fixa e absoluta. 

A cultura “documental” corresponde às obras intelectuais e imaginativas que 

relatam o pensamento e a experiência do sujeito. Nessa segunda categoria, a análise da 

cultura faz uso das relações históricas, da tradição e da sociedade que fazem parte do 

recorte temporal analisado. Assim, ao relacionar esses fatos, a categoria documental 

torna-se, também, uma atividade crítica. 

Como terceira categoria, tem-se a cultura “social” como descrição do modo 

de vida de uma sociedade, através de características e determinados comportamentos de 

um grupo. Expressa certos valores e significados na arte, no aprendizado, nas 

instituições e no comportamento habitual. 

As três definições são importantes para análise das diversas perspectivas da 

sociedade, através dos seus valores e significados. Ao passo que a cultura é o viver do 

homem, pode-se vê-la como uma formação cíclica, mas se deve considerar os fatos 

ocorridos antes desse período, que fizeram parte da história desse homem, e que 

influenciaram o modo como ele contribui para a formação da sociedade que faz parte. A 

cultura deve ser entendida de acordo com a complexidade dessas definições que a 

caracterizam, e não como algo sem significação ou como um problema. Dessa forma, 

por mais diversas que sejam as definições acima, elas devem ser analisadas juntas, pois 

é inconcebível que uma análise cultural seja feita se baseando apenas em um conceito 

de forma isolada, sem considerar os demais agentes. 

 

Uma definição “ideal” que tente abstrair o processo descrito por ela de suas 

incorporações na sociedade específicas que forma - e considera o 

desenvolvimento ideal do homem como separado de sua "natureza animal" 

ou a satisfação das necessidades materiais, e até mesmo se opuseram a eles - 

eu acho inaceitável. Uma definição “documental” que somente dá valor aos 

registros escritos ou desenhados e separe esse âmbito do resto da vida do 
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homem na sociedade é, igualmente inaceitável. Por último, uma definição 

“social” que aborde o processo geral ou o conjunto de arte e aprendizagem 

como um mero subproduto, um reflexo passivo dos verdadeiros interesses da 

sociedade, também me parece errado. Por mais dificuldades que se façam 

presente em uma análise, devemos tratar de ver o processo como um todo e 

relacionar nossos estudos específicos - se não explicitamente, ao menos como 

uma referência mínima - com a organização real completa. (WILLIAMS, 

2003, p. 53). 

 

Williams (2003) descreve, ainda, a cultura de um determinado período como 

“estrutura de sentimento”. Esse conceito resulta da organização geral de todos os 

elementos reunidos, não apenas como uma construção teórica, mas, também, como um 

método de análise. Esse método indica que as manifestações culturais são resultado dos 

modelos ditados no passado, em uma perspectiva residual; o que se constrói no processo 

cultural baseado em um modelo estabelecido e legitimado pelos indivíduos refere-se a 

uma perspectiva dominante; já o que surge como novidade, em contestação ao que se 

tem como dominante, faz parte de uma perspectiva emergente (MORAES, 2018). 

Dessa forma, a análise cultural que será feita se baseará nos conceitos 

elencados, como forma de estudar o local através de diferentes perspectivas. Assim, 

essas definições serão trabalhadas dentro das categorias de análise para que se tenha o 

diálogo entre os diversos contextos da sociedade. 

 

 

3.3. Categorias de análise 

 

Henriques (2016) destaca que Williams, além de defender a importância de 

uma análise considerar de forma conjunta as três categorias, salienta que todo objeto 

deve ser analisado de forma separada no sentido de possuir sua história, sua política, sua 

economia e demais aspectos de uma sociedade. Dependendo do contexto, da história, do 

local, o mesmo objeto pode ser expresso de formas diferentes, mesmo que seus 

elementos sejam universais. 

Williams (1992) apresenta ainda que há uma mudança no sentido de 

tradição de um contexto histórico em relação às pressões e dominações hegemônicas. 

Aquilo que faz parte da história de uma nação não é um acaso, mas sim princípios 

escolhidos para formar essa identidade. Steffen (2016, p. 35) destaca que, segundo 

Williams, 
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Trata-se de uma tradição seletiva, que é intencionalmente escolhida de um 

passado modelador, que se torna essencial no processo de definição e 

identificação social e cultural. Essa versão que é fruto de uma interpretação 

sobre a realidade, é perpetuada por gerações e reforçada pela mídia e pelos 

grupos dominantes a fim de assegurar seus interesses políticos e econômicos. 

Esse processo deliberadamente seletivo oferece uma ratificação histórica e 

cultural de uma ordem contemporânea. 

 

Esse processo de “seleção” é o que faz com que alguns aspectos de uma 

cultura sejam esquecidos. Williams (2003) observa que mesmo que seja possível 

restaurar alguns elementos, eles permanecerão vagos. Henriques (2016, p. 64) diz que 

 

[...] a história é o relato e a interpretação da trajetória e interação humana ao 

longo dos tempos, e que esse processo é realizado, majoritariamente, pelos 

homens, “atores sociais por excelência dos acontecimentos, os protagonistas 

centrais dos grandes eventos e os agentes das principais mudanças”. Sendo 

assim, esses historiadores podem ser considerados como “guardiães de 

memória coletiva”, intencionalmente fabricada e seletiva. Ou seja, nesse 

processo de relatar e interpretar escolhe-se o que deve ser lembrado e 

esquecido. 

 

Nesse contexto, Williams (2003) diferencia a cultura em três níveis: cultura 

vivida, cultura registrada e cultura da tradição seletiva. A cultura vivida é presencial, em 

um determinado período de tempo e lugar. É atingível somente por aqueles indivíduos 

que de fato viverem nesse recorte espaço-temporal. A cultura registrada é aquela 

documentada, desde as artes até as ações cotidianas. A cultura da tradição seletiva é a 

união dos demais níveis, um vínculo entre o que é vivido e o que é eleito para ser 

registrado. 

Para a realização dessa pesquisa, utilizamos como base duas principais 

categorias de análise: a cultura registrada e a cultura vivida. No âmbito da cultura 

registrada, será estudado os aspectos históricos (formação da cidade, vinda dos 

imigrantes), econômicos (fontes de renda, estrutura da rede de serviços) e políticos 

(processo emancipatório, legislação e políticas públicas urbanas e sociais) do município 

em geral. No contexto da cultura vivida, tem-se o cenário social e cultural dos sujeitos 

que vivem na Vila Verde Teto. Para isso, buscou-se conhecer essa realidade através de 

entrevistas com a população residente no local, onde se questionou9 sobre aspectos 

particulares como, por exemplo, os motivos de vir morar na Vila, qual a origem, religião 

e escolaridade, e ainda, sobre informações de cunho coletivo, como, por exemplo, 

                                                             
9 Questionário completo em anexo. 
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quantas pessoas da primeira leva de ocupação ainda residem no local, se as ocupações 

continuam acontecendo, qual a relação entre a Vila e o centro, quais investimentos são 

suficientes e quais ainda precisam ser feitos, etc. 

No campo que compreende a intersecção desses dois níveis, é onde se 

posiciona o produto final dessa dissertação, ou seja, a proposição de um “Espaço 

Multifuncional” para o desenvolvimento de atividade socioculturais de integração entre 

as vilas vicinais à Verde Teto e que tem como objetivo principal valorizar a cultura e a 

identidade dessa comunidade como forma de preservar o patrimônio local. A seguir, a 

Figura 2 representa o diagrama-síntese do processo analítico acionado por esta pesquisa. 

 

Figura 2: Diagrama explicativo das relações entre as categorias de análise, a pesquisa e o produto gerado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE 

 

Esse capítulo traz as informações obtidas com os levantamentos feitos na 

área em estudo a partir da metodologia definida. Para essa etapa, foram utilizadas as 

categorias de análise da cultura registrada e da cultura vivida, já explicadas, como forma 

pesquisar a cidade através de um olhar social sobre a mesma. 

Para tanto, pesquisou-se sobre os aspectos histórico, econômico e político 

da Quarta Colônia de Imigração Italiana e de Faxinal do Soturno/RS. Utilizou-se 

informações de trabalhos já realizados na Quarta Colônia de Imigração Italiana e na 

cidade de Faxinal do Soturno, dados do IBGE e da Prefeitura Municipal. Investigou-se, 

ainda, a cultura vivida da população residente na Vila Verde Teto, área periférica da 

cidade escolhida como foco desse estudo, abrangendo desde informações históricas 

quanto à formação do local até suas características atuais. 

Dessa forma, após o estudo dessas duas categorias de análise, será possível 

elaborar o produto final, resultado dessa pesquisa. Será proposto um “Espaço 

Multifuncional” para o desenvolvimento de atividades profissionalizantes e 

socioculturais de integração entre as vilas vicinais à Verde Teto com o objetivo 

principal de valorizar a cultura e a identidade dessa comunidade como forma de 

preservar o patrimônio local. 

 

 

4.1.Cultura registrada 

  

4.1.1. Quarta Colônia de Imigração Italiana 

 

No ano de 1820, o governo Imperial sentiu a necessidade de povoar as terras 

do sul do país de forma mais eficaz, uma vez que havia ameaça de ocupação dessas 

terras por parte dos espanhóis. Precisava-se, ainda, de mão de obra que garantisse uma 

produção variada de alimentos, uma vez que o Rio Grande do Sul era, em sua maioria, 

produtor de charque (SCHIRMER, 2015). 

Para isso, segundo Righi et al (2001), a coroa portuguesa promoveu, em 

1824, a vida dos primeiros imigrantes alemães, seguidos dos russos em 1877. Chegando 

ao Brasil, parte desses imigrantes foram destinados à região central do Rio Grande do 

Sul, onde se depararam com um cenário diferente daquele que havia sido prometido, 
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uma vez que não encontraram condições de sobreviver em meio a falta de alimentos, 

doenças letais, períodos de seca e invernos rigorosos e com ocorrência de enchentes. 

Devido a isso, deixaram o local e foram em busca de melhores condições de vida e 

terras planas. 

Novamente com as terras desocupadas, o governo Imperial organizou mais 

uma tentativa de colonizar essa região trazendo os imigrantes italianos. A primeira leva 

desses imigrantes já havia chegado ao Estado em 1870, em sua maioria formando 

famílias, totalizando, aproximadamente, 100 mil pessoas. Essas famílias fixaram-se em 

colônias onde conservaram sua cultura e sua identidade, principalmente na agricultura e 

culinária. A Serra Gaúcha foi onde se formaram as três primeiras colônias do estado: 

Conde D’Eu, Dona Isabel e Campo dos Bugres, atualmente as cidades de Garibaldi, 

Bento Gonçalves e Caxias do Sul, respectivamente. A Quarta Colônia de Imigração 

Italiana estabelecida pelos imigrantes localiza-se na região central do estado e é 

conhecida até hoje por manter a identidade trazida na imigração. 

E, 1877, retomando a política de povoar a região central do estado, 

aproximadamente 70 famílias vindas da Serra Gaúcha através dos rios Pardo e Jacuí, 

formaram a Quarta Colônia de Imigração Italiana, chamada inicialmente de Colônia 

Silveira Martins, em homenagem ao senador gaúcho Gaspar Silveira Martins, 

incentivador da imigração. O local era distante das outras três colônias, mas, para os 

italianos, privilegiado pelas boas condições climáticas e geográficas da região, o que 

favorecia o cultivo da uva e do fumo. 

A Quarta Colônia de Imigração Italiana era dividida em povoados: Vale 

Vêneto, Arroio Grande, São Marcos, Ribeirão, Val Veronês, Soturno, Núcleo Norte, 

Geringonça, e outros menores. Os povoados de Faxinal do Soturno, Dona Francisca e 

São João do Polêsine seriam fundados mais tarde (SPOLAOR, 2010). 

A região ganhou autonomia em relação as outras três colônias em 1882 e, 

com a chegada de uma nova leva de imigrantes italianos, em 1885, passou por graves 

problemas devido à falta de terras. A solução encontrada foi a inclusão de terras 

particulares que pertenciam a grandes fazendeiros, em sua maioria, descendentes de 

portugueses, que se desfizeram de suas terras, as vendendo aos imigrantes italianos 

(BARATTO, 1994). 

As famílias dos imigrantes foram crescendo e, com isso, a necessidade de 

adquirir cada vez mais terras. Dessa forma, as áreas dos latifundiários e estancieiros que 

se faziam limite com as terras dos núcleos da Quarta Colônia foram sendo adquiridas 
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pelos imigrantes, impulsionando a chamada política do enxameamento – descolamento 

de pessoas para a ocupação de vazios intermediários devido ao excesso populacional de 

uma determinada área (FAGAN, 2014). 

Segundo Santin (1986), o crescimento populacional e a expansão das áreas 

da colônia causaram certa preocupação ao governo Imperial, pois a coroa temia que 

pudesse surgir um movimento nacionalista italiano que buscasse a construção de uma 

nova Itália no local. Para impedir a materialização desse movimento, o governo viu na 

fragmentação da Colônia de Silveira Martins uma forma de se proteger. 

 Haviam, ainda, interesses políticos e econômicos de Santa Maria em 

relação à colônia em desenvolvimento e que, unificada, já possuía em torno de 20 mil 

habitantes a mais que a cidade vizinha. Outro fator favorável ao desmembramento da 

área foi a rivalidade entre os grupos de imigrantes vindos de diferentes regiões da Itália. 

Cada localidade defendia seu espaço, gerando desavenças que impediram a união de 

toda a colônia. 

O senador Silveira Martins reivindicava a emancipação da colônia desde 

1886, mas nunca teve seu pedido atendido pelas autoridades. Assim, através de um 

decreto do governo Imperial, ocorreu a fragmentação da Quarta Colônia com a divisão 

das terras entre Santa Maria, Júlio de Castilhos e Cachoeira do Sul. 

Essa fragmentação contribuiu para que a colônia ficasse cada vez mais 

dividida, originando, em cada núcleo, o desejo de emancipação. Assim, em 1959 teve 

início os processos emancipatórios na região, chegando ao fim em 1992. 

Com isso, após a fragmentação e a emancipação de todos as áreas, a Quarta 

Colônia de Imigração Italiana atualmente é formada tradicionalmente pelos municípios 

de Silveira Martins, Ivorá, Pinhal Grande, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Dona 

Francisca e São João do Polêsine, e ainda, por questões políticas, os municípios de 

Agudo e Restinga Seca, somando uma área de 2,5 mil quilômetros quadrados e com 

uma população próxima de 65 mil habitantes, como se pode observar na Figura 3. 
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Figura 3: Mapa de localização da Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul.  

Fonte: Vitruvius, 2015. 

 

 

4.1.2. Faxinal do Soturno/RS 

 

Baseado nas categorias de análise, o texto que segue trará as informações 

dos aspectos histórico, social, econômico e político de Faxinal do Soturno/RS. É através 

dessa pesquisa que se teve conhecimento da cultura registrada no local e será possível, 

juntamente com a análise da cultura vivida, elaborar o produto final.  

No centro da Quarta Colônia de Imigração Italiana está Faxinal do Soturno, 

sítio dessa pesquisa. Quando se procura informações sobre o histórico da cidade, o que 

se encontra são as informações que seguem. 

Com o crescimento populacional da colônia, as terras no entorno 

começaram a ser ocupadas. Com isso, em 1888, o núcleo Soturno, pertencente ao 

município de Cachoeira do Sul, foi subdividido em Barracão, atual cidade de Nova 

Palma, e Geringonça, que a partir de 1892 passou a se chamar Novo Treviso, em 

homenagem aos moradores oriundos de Treviso, na Itália. Dessa forma, considera-se 

que Faxinal do Soturno teve início em Novo Treviso, local onde fixaram-se os 

primeiros imigrantes italianos da cidade (RIGHI et al, 2001). 

Considera-se que Faxinal do Soturno tenha sido fundada, em 1888, por 

quatro importantes imigrantes: João Batista Zago, Coronel José Marques Ribeiro, 
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Vicente Pigatto e Vitório de David.  João Batista Zago, foi quem incentivou a 

construção das primeiras capelas da cidade e da escola. Devoto de São Roque, padroeiro 

do município, deve-se a ele a imagem do Santo trazida da Itália, os sinos, o altar-mor, os 

balaústres e a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que estão na atual Igreja Matriz 

(RIGHI et al, 2001). 

Segundo Spolaor (2010), Faxinal do Soturno teve seu crescimento 

acelerado, na década de 1930, pelo comércio e pela indústria de trilhadeiras Tigre, 

pertencente a Ângelo Bozzetto. O empreendedorismo de Bozzetto o fez criar a Usina 

Hidroelétrica Nova Palma, com a união de Faxinal do Soturno e Nova Palma (SANTIN, 

1986). A população foi deixando a área de Novo Treviso e povoando Faxinal do 

Soturno, transformando-o em uma comunidade desenvolvida, pois, nos anos de 1950 já 

possuía luz elétrica e rede de abastecimento de água. 

O município tem presença da imigração na cultura que se manifesta nos 

costumes, hábitos, gastronomia, nos monumentos e na vivência religiosa de seus 

habitantes. A população tem a economia baseada na agricultura, no comércio e na 

indústria, fazendo deste município não só centro geográfico, mas também comercial da 

região. As construções típicas da arquitetura colonial italiana, representadas pelas casas 

e principalmente pelas igrejas, são um legado que os imigrantes deixaram para o 

enriquecimento de sua história. 

Segundo informações obtidas no site da prefeitura (2018), o município, que 

era Distrito de Cachoeira do Sul, foi emancipado como Município em plebiscito 

realizado no dia 30 de novembro de l958 e o Novo Município foi criado pela Lei 

Estadual nº 3.711 em 12 de fevereiro de 1959. Foi a primeira localidade da Quarta 

Colônia de Imigração Italiana a conseguir a emancipação, pondo fim a tentativa do 

Padre Luiz Sponchiado de unir todos os núcleos e formar um único município. 

Essas informações referentes à história local deixam evidente que apenas as 

áreas colonizadas pelos imigrantes italianos é que fazem parte dos relatos. Essa pesquisa 

se propôs a investigar as áreas de periferia e, com isso, relatou-se a deficiência de 

publicações que forneçam dados sobre esses locais. Devido a isso, se tomará como 

referência as informações obtidas através de entrevista com o atual Secretário de 

Administração e Gestão Financeira de Faxinal do Soturno/RS, Iramir José Zanella. 

Atualmente, com um território de aproximadamente 170 km² e cerca de 

6.672 habitantes, sendo que 4.175 vivem na área urbana e 2.497 no meio rural (CENSO, 

2000). Segundo o IBGE (2018), o município apresenta 69,2% de domicílios com 



75 
 

esgotamento sanitário adequado, 97,2% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 42,6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Em relação aos rendimentos salariais da população, em 2015, a média 

mensal era de 2,1 salários mínimos entre os trabalhadores formais. Porém, 30,1% dos 

domicílios recebia um rendimento mensal de até meio salário mínimo por pessoa 

(IBGE, 2018). 

A taxa de escolaridade da população entre 6 e 14 anos de idade, em 2010, 

era de 99,1%. O município conta com sete escolas de ensino fundamental, distribuídas 

em várias áreas, e uma escola de ensino médio localizada no centro. 

Esses dados trazem estatísticas do município e possibilitam que se 

conheçam suas características gerais. Pode-se entender, com isso, que Faxinal do 

Soturno/RS é uma cidade de pequeno porte, com infraestrutura sanitária em mais da 

metade dos domicílios, população em sua maioria com renda de baixa a média, e com 

escolaridade abrangente para quase toda a população em idade escolar. 

A cidade possui pequenas indústrias, de caráter familiar, localizadas em seu 

perímetro urbano. O comércio acontece principalmente nas avenidas e nas ruas do 

entorno, fornecendo alimentos, vestuário, medicamentos, materiais de construção, 

combustível, máquinas e insumos agrícolas, entre outros produtos. Possui serviços de 

saúde pública e particular, com diversas especialidades, e o Hospital de Caridade São 

Roque, que é referência na infraestrutura e no atendimento hospitalar da Quarta 

Colônia. No perímetro urbano, há, também, recolhimento de lixo realizado por uma 

empresa terceirizada e que ocorre três vezes na semana. 

O município conta, ainda, com alguns serviços institucionais, como: 

Prefeitura, Polícia Civil e Militar, Igreja Católica e Evangélicas, Bombeiros voluntários, 

Corsan, Correios e diversas agências bancárias, como Banrisul, Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil e Sicredi, além de pontos de referência de bancos particulares. 

Dispõe, também, dos serviços da Usina Hidroelétrica Nova Palma, ainda em 

funcionamento e atendendo a boa parte da região. 

Com isso a cidade de Faxinal do Soturno é considerada, além do centro 

geográfico, o núcleo de referência no comércio, indústria e prestação de serviços da 

Quarta Colônia de Imigração Italiana. Porém, ainda há questões internas relacionadas ao 

desenvolvimento de suas áreas rural e periféricas que merece atenção. 
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A área rural do município é composta pelas localidades de Novo Treviso, 

Linha Formosa, Linha Colonial, Linha Dona Francisca, Chapadão, Linha 3, Linha São 

Luiz, Olaria, Linha Nova Palma, Tope, Sítio Alto, Sítio dos Mellos, Três Bocas, Guarda 

Mor, Sassônia, Val Veronês. Já o meio urbano é formado pelo centro da cidade, pelas 

áreas periféricas – Vila Verde Teto, Vila Falcão, Vila Tavares, Vila Jardim, Vila 

Medianeira, Vila Santo Antônio –, além do Distrito de Santos Anjos. 

Dentre essas localidades citadas, só há registros de Novo Treviso por ter 

sido o berço de formação do município. Em relação as demais áreas, não há 

informações e dados divulgados. E, para todas elas, não há legislação e políticas 

públicas específicas para as necessidades da população residente em cada uma. Mesmo 

sendo um município pequeno, a diversidade cultural e identitária é bastante grande, 

porém, só se encontram registros sobre a descendência italiana. 

Por isso, decidiu-se focar esse estudo em uma área periférica, localizada em 

um dos principais acessos da cidade. Para compreender de que forma pode-se melhorar 

as condições de vida da população que habita na Vila Verde Teto. São consideradas as 

legislações urbanísticas bem como as políticas públicas existentes. Esse estudo refere-se 

à cultura registrada de Faxinal do Soturno/RS e, juntamente com as informações 

específicas da área periférica, vide Figura 4, dará o direcionamento necessário para a 

realização do produto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa de localização da Vila Verde Teto em relação ao restante do município de Faxinal do 

Soturno no Rio Grande do Sul. Sem escala. 

A vila está, aproximadamente, 2,2Km distante do centro da cidade. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 

Vila Verde Teto 

Perímetro urbano de 

Faxinal do Soturno 
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4.1.2.1.Legislação e políticas públicas em Faxinal do Soturno 

 

O Estatuto da Cidade é uma Lei Federal aplicada no âmbito municipal, e 

deve ser empregada de acordo com as particularidades de cada local. Para tanto, é 

indispensável que conheça o que diz a legislação e as políticas públicas faxinalenses. 

Dessa forma, será apresentado a seguir os principais pontos que estão presentes nas leis 

municipais e que tratam das políticas socioculturais da cidade. 

 

 

4.1.2.1.1 Plano Diretor de Faxinal do Soturno 

 

Sancionado pela Lei Complementar N° 2.040 de 16 de janeiro de 2012, o 

Plano Diretor de Faxinal do Soturno trata em seu Título I – Dos princípios 

fundamentais, objetivos gerais e diretrizes básicas e específicas do Plano Diretor. No 

Capítulo I, onde fala dos princípios fundamentais, traz em seu Art.2°, que o mesmo é 

regido pelos princípios (I) da função social da cidade, (II) da função social da 

propriedade e da posse, (III) da sustentabilidade, (IV) da gestão democrática e 

participativa e (V) da justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes da 

urbanização. 

No Capítulo II – Das diretrizes, Seção II – Das diretrizes específicas, em seu 

Art. 16, o Plano Diretor diz que as políticas públicas para infraestrutura social abordam 

as transformações no município em prol de melhorias ligadas a educação, saúde, lazer e 

cultura, dando prioridade para a gestão democrática. O Art. 17, trata das políticas 

públicas para a habitação, onde as mesmas buscarão direcionar ações do Poder Público 

e da iniciativa privada a fim de proporcionar acesso a moradia, de modo especial às 

famílias com renda mais baixa, abrangendo as políticas de desenvolvimento urbano e 

regional. 

O Título II – Do desenvolvimento municipal, Capítulo III – Dos aspectos 

socioeconômicos, Seção III – Da assistência e desenvolvimento social, no Art. 27, em 

seu Parágrafo único, estabelece estratégia para promover a inclusão social através de 

investimentos e benefícios criados na cidade, garantindo a justiça social ao cidadão 

marginalizado. No Art. 28 lança algumas diretrizes gerais para a política municipal de 

assistência e desenvolvimento social, buscando, no item V, criar oficinas 
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profissionalizantes e desenvolver programas de contratação de mão-de-obra capacitada 

em uma parceria dos Poderes Públicos Municipais e da iniciativa privada. 

O Capítulo III, em sua Seção IV – Da cultura, Art. 29, sobre a política 

municipal da cultura, traz como diretrizes gerais (I) o incentivo e apoio à produção 

cultural municipal, (III) o estímulo na formação dos valores culturais na cidade e na 

região por meio da preservação da memória, (IV) a proteção de todas as manifestações 

culturais e (V) o incentivo à criação artesanal e à preservação da arte e do folclore. O 

Art. 30 diz que para preservar o patrimônio cultural, o Conselho de Desenvolvimento 

Territorial de Faxinal do Soturno deve desenvolver políticas que identifiquem os bens 

formadores da identidade faxinalense, promovendo a manutenção, proteção, 

preservação e revitalização da memória local. 

Ainda no Título II, o Capítulo V – Da habitação traça os objetivos da 

política habitacional, onde se destaca (I) promover de soluções diversificadas para 

oferta de moradia, (II) priorizar o acesso à terra e à moradia para a população de baixa 

renda, (III) dar suporte financeiro, institucional, técnico e administrativo para os 

investimentos em habitações de interesse social, (IV) incentivar a participação da 

população na elaboração da política habitacional, (V) incentivar os investimentos 

imobiliários buscando o aumento na oferta habitacional já edificada, (VI) aplicar uma 

política urbana com aumento da oferta de terra para habitação de interesse social 

provida da infraestrutura necessária, (VII) garantir lotes com no mínimo 160,00 m² de 

área para habitação de baixa renda, (VIII) estimular os investimentos da iniciativa 

privada na construção de habitação de interesse social, e (IX) promover programas para 

atender a população residente nas áreas de habitação precária. 

No Título III – Dos instrumentos de política urbana, Capítulo I – Dos 

instrumentos gerais, no Art. 45, para planejamento, controle, gestão e promoção do 

desenvolvimento urbano em conformidade com o Estatuto da Cidade, destaca-se (VI) a 

instituição de zonas especiais de interesse social, (VII) a concessão do direito real de 

uso, (VIII) a concessão de uso especial para moradia e (IX) o parcelamento, a edificação 

ou a utilização compulsórios. Na Seção IV – Do direito de preempção, o Art. 51, em seu 

Parágrafo único, diz que o Poder Público poderá exercer o direito de preempção sempre 

que for preciso (IV) ordenar e direcionar a expansão urbana, (V) implementar 

equipamentos urbanos e comunitários, (VI) criar espações públicos e de lazer e (VIII) 

proteger áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. 
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Por fim, o Título V – Das disposições finais e transitórias, o Art. 74 diz que 

a lei e sua execução ficam sujeitas ao contínuo acompanhamento, revisão e adaptação 

dependendo das necessidades locais e fazendo uso da participação popular prevista na 

lei. Em seu Parágrafo único destaca que sua revisão deve ocorrer em no máximo 10 

anos, como prevê o Estatuto da Cidade. 

 

 

4.1.2.1.2 Lei de Uso e Ocupação do Solo e Zoneamento 

 

O Plano Diretor municipal traz em seu Título II – Do desenvolvimento 

municipal, Capítulo IV – Da ordenação do solo, Seção II – Do uso e ocupação do solo 

urbano, o Art. 37 divide o território em duas macrozonas, urbana e rural, sendo a 

macrozona urbana destinada às atividades e ao interesse urbano, como moradia, 

indústria, comércio, serviços e proteção ambiental. Essa macrozona foi dividida em 

zonas de acordo com as características de cada área da cidade. O Art. 39 diz que cabe a 

administração municipal estudar e determinar a implantação dos estabelecimentos em 

cada zona da cidade e deve levar em conta diversos aspectos, entre eles (VI) as 

tendências de expansão da cidade e o planejamento do crescimento urbano. 

A Lei Ordinária N° 2.037 de 16 de janeiro de 2012 dispõe sobre o uso e 

ocupação do solo no município de Faxinal do Soturno. O Título I – Disposições gerais, 

Capítulo II – Categorias de divisão territorial, em seu Art. 6° diz que a Zona Especial é 

uma divisão territorial onde há exceções quanto aos regimes de uso e ocupação do solo 

de acordo com o interesse específico para aquela área. A Zona Especial terá uma Lei 

Municipal específica que irá delimitar a área e estabelecer seus regimes próprios. 

No Título II – Macrozona urbana, Capítulo I – Disposições gerais, Seção II 

– Regime de uso da macrozona urbana, estabelece em seus Art. 9° e 10, bem como no 

Anexo V da Lei e reproduzido na Tabela 210, as categorias de uso permitidas para cada 

área e seu regime urbanístico. A Seção III – Regimes de ocupação da macrozona 

urbana, no Art. 11 traz os parâmetros que devem ser seguidos, os quais são descritos do 

Art. 12 até o Art. 16. O quadro de índices urbanísticos previsto aqui está no Anexo IV 

da Lei e reproduzido na Tabela 311. 

                                                             
10 Tabela 2, em anexo. Manipulado pela autora. 
11 Tabela 3, em anexo. Manipulado pela autora. 



80 
 

O Capítulo II – Zonas urbanas, no Art. 17 divide a macrozona urbana em 

zonas urbanas, denominando a área em estudo como (VI) Zona Especial A – Verde 

Teto, prevendo o tratamento diferenciado com o objetivo de dar continuidade as 

características residenciais do local. A seguir, temos os quadros de uso, ocupação e 

regime urbanístico estabelecidos para a Vila Verde Teto. 

 

 

4.1.2.1.3 Plano Plurianual (PPA) 

 

Instituído pela Lei Orçamentária N° 2.449 de 17 de agosto de 2017, o atual 

PPA de Faxinal do Soturno é válido para o período de 2018 a 2021. O PPA é 

estabelecido durante o primeiro ano de governo de uma gestão e tem validade até o 

primeiro ano de governo da gestão seguinte. Esse período de interação entre uma gestão 

e outra é uma tentativa de se ter políticas públicas de estado e não apenas de governo. 

É um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, 

objetivos e metas para viabilizar a realização e a gestão de políticas públicas a fim de 

guiar as prioridades e auxiliar no desenvolvimento sustentável. No Art. 3° tem-se como 

diretrizes do PPA de Faxinal do Soturno: 

I. valorização do cidadão como motivo de qualquer ação 

governamental;  

II. participação da sociedade na escolha de prioridades, 

acompanhamento e avaliação dos resultados;  

III. ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;  

IV. excelência na gestão. 

 

O PPA é dividido em Programa Temático12 e Programa de Gestão, 

Manutenção e Serviços. O Programa Temático refere-se a agenda de governo através 

das políticas públicas e o Programa de Gestão, Manutenção e Serviços diz respeito as 

ações de apoio, gestão e manutenção do governo. 

De acordo com o Art. 7°, fazem parte do PPA os documentos de (I) 

demonstrativo da previsão de receitas em que consta a evolução da receita de 2015 e 

2016 e a previsão para 2017 e a projeção para o período 2018 a 2021 e de (II) 

                                                             
12 Esse tema será tratado no item 1.5.5. 
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demonstrativo da previsão da receita corrente líquida em que consta a evolução da 

receita de 2015 e 2016 e a previsão para 2017 e a projeção para o período 2018 a 2021. 

Por se tratarem de informações financeiras, esses demonstrativos não serão 

apresentados, assim como a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei 

Orçamentária Anual - LOA. Considera-se que tais valores não são relevantes para a 

presente pesquisa e sua explanação fugiria do tema aqui proposto. 

 

4.1.2.1.4 Gestão Participativa 

 

O Plano Diretor em seu Título IV – Do sistema de planejamento, da gestão 

participativa e do sistema de informações, trata em seu Capítulo II – Da gestão 

participativa, Art. 69, onde destaca que a gestão democrática da cidade deve ser 

assegurada através (I) do Conselho de Desenvolvimento Territorial, (II) das audiências e 

consultas públicas, (III) das conferências sobre interesse urbano e (IV) da iniciativa 

popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

 

 

4.1.2.1.5 Planos, programas e projetos de desenvolvimento econômico e social 

 

O Art. 18 do Plano Diretor diz que serão estabelecidas parcerias com 

instituições públicas e privadas, de ensino, pesquisa e extensão ou qualquer outra que 

tenha como finalidade objetivos relacionados aos programas e projetos estabelecidos 

pelas leis faxinalenses, com o intuito de concretizar as leis em questão. O Plano Diretor 

traz em seu Anexo IV13 um quadro onde detalha os programas e projetos estabelecidos 

no Art. 17 da lei. 

O Plano Plurianual possui programas temáticos que definem os 

compromissos de governo através de políticas públicas para o período determinado. 

Essas temáticas orientam a atuação governamental para a oferta de bens e serviços à 

sociedade. O PPA traz em seu Anexo II a relação completa dos programas temáticos 

para o período de 2018 a 2021. Aqui, no Quadro 3, serão resumidos apenas os assuntos 

vinculados ao tema dessa dissertação. 

 

                                                             
13 Tabela 4 e Tabela 5, em anexo, manipulada pela autora, apenas com os temas de interesse dessa 

pesquisa. 
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Tabela 1: Plano Plurianual 2018 - 2021 - Infraestrutura Urbana – Rural 

ANEXO II - PROGRAMAS DE GOVERNO - PROGRAMAS TEMÁTICOS 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Código: 04 
Ordenar a expansão territorial, na área urbana e na área rural, 

assegurando a qualidade de vida 

Indicadores vinculados ao 

Programa: 

 Pavimentação de vias 

urbanas 

 Saneamento básico 

 Acessos vicinais e rurais 

 Iluminação pública 

urbana e rural 

DESCRIÇÃO: Buscar ações objetivas para o ordenamento da expansão 

territorial urbana com a finalidade de se obter um crescimento 

sustentável e que não crie impactos ambientais e a formação de vilas e 

bairros ilegais. Buscar a viabilização de projetos de saneamento básico, 

com a implantação de sistema de esgotamento sanitário com estação de 

tratamento. Implementar ações de melhoria do abastecimento e da 

qualidade da água potável. Ações de melhoria dos acessos e revitalização 

dos espaços públicos. 

Objetivo 01: 

Expansão urbana 

Metas: 

 Ampliar o número de vias urbanas pavimentadas 

 Revitalizar os espaços públicos - Praças, Parques e Monumentos. 

 Ampliar e melhorar a rede de esgotamento sanitário e pluvial. 

 Melhorar e qualificar o abastecimento de água potável para a 

população 

 Ampliar e melhorar a rede de iluminação pública urbana e rural. 

Código: 007 

Órgão responsável: 

Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos 

Iniciativas vinculadas: 

 Arborização e ajardinamento de ruas, praças, avenidas e logradouros 

públicos. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

Código: 05 Promover o desenvolvimento humano e reduzir a exclusão social 

Indicadores vinculados ao 

Programa: 

 Programas, projetos e 

eventos culturais 

 Equipamentos Culturais 

 Eventos esportivos 

 Infraestrutura de esporte 

e lazer do Município 

 Lazer e entretenimento 

DESCRIÇÃO: Desenvolver o setor cultural, com a manutenção dos 

equipamentos culturais e de projetos/eventos culturais, bem como o 

aperfeiçoamento de todos eles. 

Metas: 

 Consolidar a realização dos programas, projetos e eventos culturais. 

 Manter parcerias para a viabilização e aperfeiçoamento dos projetos 

culturais. 

 Restauração e/ou revitalização dos equipamentos culturais. 

Objetivo 03: 

Desenvolvimento cultural 

Iniciativas vinculadas: 

 Ampliar e aperfeiçoar a realização de programas, projetos e eventos 

culturais, buscando sua excelência. 

 Desenvolver projetos e realizar obras culturais. 

 Apoiar e incentivar todas as formas de manifestação cultural: música, 

artes plásticas, literatura, teatro, cinema, folclore e dança, priorizando 

a cultura regional. 

Código: 011 

Órgão responsável: 

Secretaria da Educação, 

Cultura e Desporto 

Indicadores vinculados ao 

Programa: 

 Serviço de Convivência 

 Proteção Social Básica - 

PAIF/CRAS 

 Proteção Social Básica - 

Bolsa Família 

DESCRIÇÃO: Definir um Plano de Ação para enfrentar os mais graves 

problemas de moradia, principalmente no que se refere à Habitação de 

Interesse Social. 

Metas: 

 Avaliar a real situação das habitações tanto na área urbana como na 

área rural 

 Definir a melhor forma de investir os recursos públicos para moradia 

 Ofertar moradias e disponibilizar terrenos para a população de baixa 

renda conforme Plano Municipal 

 Habitacional e de acordo com a Lei Municipal de Assistência Social 

Objetivo 02:  

Habitação 

Código: 019 

Órgão responsável: 

Secretaria da Assistência 

Social 

Iniciativas: 

 Mapear todo o território, urbano e rural, identificando as residências, 
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tipos e condições, que se encontram em situações irregulares 

 Elaborar o Plano Municipal Habitacional 

 Realizar reuniões com os moradores para avaliar as reais necessidades. 

 Identificar as ocupações sobre as áreas de risco e de preservação 

ambiental 

 Identificar os principais problemas relativos à situação fundiária 

 Realizar a regularização de todos os imóveis que estão cedidos 

 Buscar junto aos órgãos Estadual e Federal, financiamento para as 

demandas habitacionais identificadas no Cadastramento Único 

 Identificar entre os usuários de assistência social, os demandatários de 

questões habitacionais, abrindo espaço para projetos habitacionais com 

a devida supervisão social 

 

 

4.2.Cultura vivida 

 

4.2.1. Vila Verde Teto 

 

Classificada na Lei N° 2.037 de 16 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o 

uso e ocupação do solo no município de Faxinal do Soturno, como Zona Especial A – 

Verde Teto, essa área exige estudos detalhados por possuir alguma característica 

especial. Devido a isso, foi o local escolhido para o estudo e desenvolvimento de um 

projeto de integração sociocultural buscando a valorização da identidade dessa 

população como patrimônio local em uma tentativa de disseminar nessas pessoas o 

sentimento de pertencimento em relação ao município de Faxinal do Soturno. 

Para Rorato (2010), a demarcação de Zonas de Especial Interesse Social 

(ZEIS) é o principal instrumento do Estatuto da Cidade. É ela que permite que as 

construções de interesse social sejam destinadas às áreas que já possuem infraestrutura 

para receber essas residências. As ZEIS também podem ser utilizadas para demarcar 

áreas ocupadas de forma irregular por uma população de baixa renda e sem condições 

de retirada, permitindo que o poder público possa intervir e promover projetos de 

regularização urbanística e fundiária. 

No decorrer da pesquisa, como já mencionado anteriormente, encontrou-se a 

ausência de documentos e publicações que relatassem a história e as características de 

formação dessa área. Por isso, decidiu-se buscar essas informações através de dados 

primários, tais como entrevistas e pesquisas de campo, e de pesquisas dentro da 

Prefeitura Municipal e na Vila Verde Teto. Sendo assim, as informações que seguem 

foram relatadas pelo atual Secretário de Administração e Gestão Financeira de Faxinal 

do Soturno/RS, Iramir José Zanella, em entrevista concedida no dia 06 de junho de 
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2018 e, também, pelo Engenheiro Civil da Prefeitura de Faxinal do Soturno, Paulo Pio 

Soldera, servidor municipal desde 1993. 

A área onde atualmente localiza-se a Vila Verde Teto pertencia aos colonos 

imigrantes e, na década de 1960, foi doada à União com o objetivo de se implementar 

um horto municipal. O terreno compreendia em torno de 10ha e, por isso, a União não 

utilizou todo o espaço disponível, deixando grande parte desocupada. 

 

O local, Figura 5, situado em um dos principais acessos da cidade, chamou a 

atenção de pessoas de outras regiões e que, por não terem moradia própria, passaram a 

ocupar os terrenos de forma irregular. Esse movimento ocorreu no início da década de 

1980, e era caracterizado pela construção de barracos sem infraestrutura ou qualquer 

condição de moradia. Nessa época, o local abrigava uma extensa plantação de pinheiros, 

formando uma cobertura verde no terreno, o que deu origem ao nome do local – Verde 

Figura 5: Mapa com os atuais acessos da Vila Verde Teto e áreas vicinais. Sem escala. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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Teto. Foi então que o Prefeito Municipal Idalvino Vizzotto, em sua gestão de 1983 – 

1988, frente ao problema social causado pelo processo de ocupação e somado com a 

falta de moradia para alguns habitantes do próprio município, decidiu regularizar a área, 

destinando-a para habitação popular, conforme Figura 6. Junto a isso, o faxinalense 

Ademar Rocha14 tomou frente para que os moradores se organizassem em forma 

associação e passaram, assim, a construir suas casas. Irmão Ademar tentou, através de 

um programa de financiamento da Caixa Econômica Federal, obter recurso para a 

construção de casas, mas o projeto não deu certo. 

 

Com isso, na década de 1990, a União repassa a posse das terras ao poder 

municipal, com o objetivo de manter a área com investimentos na habitação popular. Na 

administração de Célio Chellotti (1992 – 1996), o município, através de políticas 

públicas do Estado e da União, conseguiu angariar fundos para auxiliar na construção 

                                                             
14 Ademar Rocha foi irmão Pallottino, educador e pioneiro na divulgação do cinema da Quarta Colônia. 

Figura 6: Mapa da Vila Verde Teto e áreas vicinais no fim da década de 1980. Sem escala. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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dessas moradias. As obras foram finalizadas na gestão seguinte, com o prefeito Ademir 

Ruviaro (1997 – 2000). 

De acordo com o Engenheiro Civil Paulo Pio Soldera, também no início dos 

anos 1990, alguns agricultores residentes em uma área rural conhecida como Cerro 

Comprido foram trazidos para um local muito próxima à Vila Verde Teto, vide Figura 7, 

fundando a Vila Falcão, em terrenos que da mesma forma faziam parte da área 

pertencente a União. Já no fim dos anos 1990, uma família, popularmente conhecida 

como Baldo, alojaram-se em terrenos vizinhos, de acordo com a Figura 8, formando 

uma área conhecida, até os dias de hoje, como Vila dos Baldo. Essa área não fazia parte 

dos terrenos da União, mas vale ser citada devido à proximidade territorial. Já no início 

dos anos 2000 se deu início uma nova formação de residências, novamente em uma área 

compreendida pelos terrenos originalmente pertencentes à União, dentro da Vila Verde 

Teto e também fora dela, onde foi fundada a Vila Tavares, conforme a Figura 9. 

Figura 7: Mapa da Vila Verde Teto e áreas vicinais no início dos anos 1990. Sem escala. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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Figura 8: Mapa da Vila Verde Teto e áreas vicinais no fim dos anos 1990. Sem escala. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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Na década seguinte, durante a primeira administração de Clóvis Montagner 

(2005 – 2008), o poder público municipal decidiu repassar a posse das terras aos 

moradores. Através da Lei nº 1.696 de 11 de maio 2006, que autoriza o Poder Executivo 

a doar terrenos e unidades habitacionais já averbadas, no loteamento Verde Teto, de 

propriedade do município, e dá outras providências, cada morador recebeu o usufruto e 

a matrícula do terreno em seu nome. Para tanto, houve um convênio entre a Prefeitura 

Municipal e o poder judiciário para que órgãos como cartório de registro de imóveis 

realizassem a tramitação do processo por um valor baixo e parcelado e, ainda, 

subsidiassem todos os custos daqueles que não tinham condições de arcar com essas 

despesas. 

 

 

Figura 9: Mapa da Vila Verde Teto e áreas vicinais no início da década de 2000. Sem escala. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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Nesse mesmo período, foi feita uma ciclovia que liga a Vila Verde Teto ao 

centro da cidade. Esse acesso teve o intuito de facilitar o descolamento dos moradores 

da periferia até o centro da cidade, pois é onde a maioria dessa população trabalha. 

Também nessa época foi criada a sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social na Vila Verde Teto, vide Figura 10. 

 

No ano de 2010 houve uma enchente na região, responsável pela queda da 

ponte sobre o Rio Jacuí em Restinga Seca. Na época, haviam moradores ribeirinhos as 

margens do Rio Soturno, local conhecido como Vila Barragem, próximo à Vila Verde 

Teto. Devido a enchente, na segunda administração de Clóvis Montagner (2009 – 2012), 

o município conseguiu recursos oriundos da Defesa Civil e construiu, em 2012, cerca de 

25 casas populares em uma área vizinha à Vila Verde Teto, conforme Figura 11, para 

Figura 10: Mapa da Vila Verde Teto e áreas vicinais no início dos anos 2000. Sem escala. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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onde foram transferidos esses moradores que habitavam a área de risco. Desde então, o 

local encontra-se sem nenhuma moradia. 

Na gestão de Volnei Savagnago (2013 – 2016), parte dessa área, de acordo 

com a Figura 11, foi concedida para a empresa Sul Veículos de Santa Maria/RS. No 

local, foi construída uma filial da concessionária, que está prestes a ser inaugurada. 

Nesse mesmo período foi construído no local o Centro de Atendimento ao Turista 

(CAT), uma pequena edificação que está concluída, mas inativa. 

Também por volta de 2013 iniciou-se um processo de ocupação em uma 

nova área, até então não habitada, vide Figura 11. Essas residências, segundo 

informações do Engenheiro Civil Paulo Pio Soldera, encontram-se em situação 

irregular. 

Figura 11: Mapa da Vila Verde Teto e áreas vicinais atualmente. Sem escala. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno, manipulado pela autora. 
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Atualmente, na terceira administração de Clóvis Montagner (2017 – 2020), 

alguns dos primeiros habitantes que chegaram na Vila Verde Teto ainda possuem sua 

moradia no local. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, a área possui em 

torno de 975 habitantes, sendo que aproximadamente 300 deles residem na Vila Verde 

Teto e os demais nas áreas vicinais à Vila. 

A área possui ruas pavimentadas, iluminação pública e rede mista de coleta 

de água e esgoto. O local possui uma escola, a Escola Municipal Santa Rita de Cássia, 

com ensino até o 5° ano. Há, também, a sede do CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social. Em relação ao comércio, há comércios de pequeno porte, como 

mercado e bar, que atendem à comunidade. 

Sobre as atividades de trabalho desempenhadas por essa população, pode-se 

afirmar que a grande maioria dos que trabalham se desloca até o centro da cidade para 

tal. Ocupam diversos cargos, desde funcionários da prefeitura até prestadores de 

serviços domésticos, havendo variação na renda dessas famílias. 

 

4.2.1.1. Aspectos identitários 

 

Foram levantados dados específicos em relação aos aspectos identitários 

dessa população através de entrevistas registradas realizadas com seis famílias15, além 

de conversas informais com parte da população. Essas entrevistas foram realizadas no 

período de outubro de 2018 a janeiro de 2019. 

Questionou-se sobre o tempo que mora na Vila Verde Teto, quantas pessoas 

foram na mesma mudança, sua religião e escolaridade, como percebe que a vila é vista 

aos olhos de quem mora fora dali, qual a visão que tem da própria vila, o que precisa 

melhorar, tanto por parte da Prefeitura quanto por parte dos moradores, o que espera do 

futuro, entre outros aspectos. Aqui, serão relatadas, de forma resumida, as principais 

informações colhidas nessas conversas, salientando-se que são relatos de alguns 

moradores. 

A maioria dos entrevistados mora na Vila há mais de 20 anos, e, de acordo 

com eles, alguns dos primeiros moradores ainda residem no local. No momento da 

mudança, todos foram acompanhados de suas famílias (cônjuges e filhos), alguns 

                                                             
15 A escolha das pessoas entrevistadas se deu por indicação dos próprios moradores, considerando o 

tempo de residência na Vila Verde Teto e sua importância para o local. 
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vindos de outras localidades de Faxinal do Soturno e outros vindos de fora do município 

em busca de oportunidade de moradia e emprego no local que estava se formando. 

Os entrevistados relataram que ainda hoje continuam chegando novos 

moradores no local. Os que chegam na Vila Verde Teto, quase a totalidade, alugam ou 

compram residências já construídas, sendo raras as novas edificações no local. Porém, 

nas vilas vizinhas, como a Vila Falcão ou Tavares, há registros de novas construções, 

nem sempre regularizadas, o que dificulta o controle e o investimento em infraestrutura 

urbana no local. 

De acordo com os entrevistados, não há uma integração entre as pessoas 

moradoras nas vilas vizinhas. Como pode ser visto nos mapas anteriores, as áreas são 

territorialmente ligadas, o que, visto de fora, pode parecer uma única vila. Porém, isso 

não é suficiente para eu haja conexão social entre os moradores. 

A comunidade conta com aproximadamente seis igrejas evangélicas e uma 

católica. Alguns moradores frequentam as igrejas da Vila, mas ainda boa parte se 

desloca até outras partes da cidade para exercer sua religiosidade. 

Os entrevistados possuem baixo grau de escolaridade, não chegando a 

concluir o ensino fundamental e uma das entrevistadas é analfabeta. Nenhum desses 

moradores frequentou a Escola Municipal Santa Rita de Cássia, visto que a mesma foi 

inaugurada em 1992, quando os entrevistados já estavam na fase adulta. Contudo, desde 

a inauguração da escola, os filhos e netos dessas pessoas estudam na Vila até o 5° ano, 

período ofertado pela escola. Depois passam a frequentar a Escola Estadual de 

Educação Básica Dom Antônio Reis, no centro de Faxinal do Soturno. Para o 

deslocamento dessas crianças e jovens, a prefeitura disponibiliza transporte escolar 

gratuito. 

A Vila ainda é totalmente dependente do centro da cidade nos aspectos de 

serviços de saúde, comércio, ensino após o 5° ano e, também, emprego. A grande 

maioria da população ativa da comunidade trabalha no centro da cidade, seja na 

prefeitura, no comércio ou em residências. No local há apenas pequenos comércios 

conduzidos pelos proprietários que, segundo os moradores, são utilizados para eventuais 

necessidades. As compras cotidianas são realizadas no comércio no centro da cidade, 

onde encontram melhores preços. 

Os moradores relatam que há uma boa convivência entre os vizinhos. 

Porém, não há uma vida em comunidade, um evento destinado a reunião dessas pessoas. 

As atividades sociais acontecem em torno das igrejas e que, pelo fato de a comunidade 
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se ramificar entre as entidades, acaba por reunir uma pequena parcela da população. De 

todo modo, há um elevado grau de conhecimento entre eles, o que gera respeito e zelo 

entre a vizinhança. 

A Vila conta a sede do CRAS16 – Centro de Referência de Assistência 

Social, onde são desenvolvidos projetos sociais voltados à população faxinalense em 

condição de vulnerabilidade social. Os entrevistados não fazem uso dos serviços 

oferecidos pela Assistência Social, através do CRAS, mas consideram de extrema 

importância a presença da sede na vila, uma vez que boa parte da população é 

beneficiada com os projetos desenvolvidos. 

Quando perguntados sobre como pensam ser vistos pela população que 

reside em outros lugares da cidade, há uma unanimidade quanto ao preconceito. Esse 

sentimento em relação aos moradores da Vila Verde Teto pode estar associado a três 

fatores: a origem afrodescendente da maioria das pessoas, sua baixa renda e o fato de 

residirem em uma área periférica. 

Em relação ao impacto e às mudanças geradas pela ocupação dessa área no 

restante do município, os entrevistados dizem não alterar em nada. Acreditam que pelo 

fato de ser uma área afastada do centro e com pouca infraestrutura, não afeta a cidade 

como um todo. 

De modo geral, os entrevistados se dizem satisfeitos com os investimentos 

feitos pela prefeitura. O local conta com iluminação pública, recolhimento de lixo e rede 

de esgoto mista17. Entre as solicitações de melhorias, pode-se destacar o escoamento e a 

drenagem da água das chuvas, uma vez que há um córrego próximo a vila que, com 

chuvas mais intensas, transborda e invade as residências que estão em um nível mais 

baixo da ocupação. 

Outra importante demanda da população é quanto à mobilidade urbana, a 

oferta de um transporte coletivo, mesmo que pago, para a população da periferia se 

deslocar até o centro. São aproximadamente 2,2Km de distância percorridos a pé ou por 

                                                             
16 Atua principalmente de forma preventiva com famílias em vulnerabilidade social, através do PAIF – 

Proteção e Atendimento Integral à Família, onde toda a família participa de grupos de atividades 

específicas. Possui também o Grupo de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

desenvolvido em 10 comunidades, onde a população recebe o apoio de vários profissionais através do 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. A Secretária de Assistência Social do município, Greici 

Cerezer Uliana, diz que o CRAS é “a porta de entrada da população na assistência social municipal”, uma 

vez que é ali que acontecem os primeiros atendimentos. Vale ressaltar que o CRAS desempenha um papel 

municipal e atende a toda a comunidade faxinalense. 
17 Toda a coleta de esgoto em Faxinal do Soturno é realizada por meio de rede mista – pluvial e cloacal. 
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meio de táxi, o que encare o deslocamento de quem precisa fazer esse trajeto 

diariamente para trabalhar. Poucas pessoas no local possuem carro. 

Os moradores também foram perguntados sobre que aspecto eles gostariam 

que a vila melhorasse e o que eles pensam que a própria população local poderia fazer 

para isso. Essa foi outra questão em que houve unanimidade na resposta: os moradores 

se dizem entristecidos com a postura das crianças e pré-adolescentes, que vandalizam 

bens públicos, como a escola e o ginásio de esportes, bem como investimentos privados, 

como a sede da FIAT no município. As manifestações de depredação se dão de várias 

formas, como vidros e tijolos quebrados e classes riscadas. 

Os entrevistados julgam necessário que haja um projeto de educação 

patrimonial, para que as crianças e jovens aprendam a valorizar e cuidar do que o poder 

público investiu em prol da comunidade. Para a população, esse comportamento 

desmotiva as autoridades a investir em melhorias para a comunidade. 

Todos otimistas, pensam em futuro próspero para o local. Em sua maioria, 

consideram que a vila seguirá sendo um local de moradia e que não haverá, por 

exemplo, desenvolvimento de comércio na vila. De todo modo, almejam que a 

população passe a valorizar e proteger as áreas e bens públicos, que não haja mais lixos 

nas ruas e que seja um lugar seguro para moradia. 

Com isso, baseando-se nas informações colhidas com os moradores da Vila 

Verde Teto, buscou-se conhecer os processos de urbanização no Brasil e a formação de 

suas periferias, em especial nas pequenas cidades, para que se possa conhecer o que 

acontece fora daqui, a nível estadual e nacional. Estudou-se ainda, as legislações 

pertinentes ao tema, para que, através do respaldo legal e considerando as entrevistas 

realizadas com os moradores, se desenvolvesse como produto dessa dissertação um 

projeto que possa auxiliar a população nas suas demandas socioculturais bem como 

fazer uso das legislações existentes para melhorar a qualidade de vida desses moradores. 
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CAPÍTULO V – PRODUTO 

 

A pesquisa desta dissertação é resultado de um conjunto de abordagens a, 

especialmente, três temas: patrimônio cultural, identidade cultural periférica e 

urbanização. Iniciou-se com pesquisas teóricas, para se compreender esses conceitos e 

suas características, bem como a legislação que vigora os aspectos relacionados com 

esse estudo e, depois, partiu-se para um trabalho de campo baseado em conversas com a 

população residente na Vila Verde Teto e com servidores da Prefeitura Municipal de 

Faxinal do Soturno. 

O intuito dessa pesquisa foi, desde o início, desenvolver um produto que 

pudesse, de alguma forma, se encaixar nas demandas da população ao qual se destina, 

além de compreender de que forma a legislação urbanística existente até então pode 

contribuir na melhoria da qualidade de vida dessa população. Assim, o interesse 

principal era que esse produto não fosse uma utopia e pudesse sair do papel. Para 

conhecer a real possibilidade de isso acontecer, foram realizadas reuniões com a 

Secretária de Assistência Social do município, Greici Cerezer Uliana e com a estagiária 

da mesma Secretaria, Amanda Leal, estudante do 6° semestre do curso de Serviço 

Social da UFSM. Portanto, o produto final desta dissertação é resultante de um 

elaborado processo de investigação. 

 

 

5.1. Conceito 

 

Quando se fala em cultura de qualquer cidade da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana o tema é resumido às características trazidas pelos imigrantes 

italianos. Porém, antes da chegada da colonização na região central, já habitavam aqui 

indígenas, negros e portugueses.  

A Vila Verde Teto e suas áreas vicinais são formadas, predominantemente, 

por uma população negra. Um povo com cultura própria, mas pouco ou raramente 

considerado nos estudos acadêmicos, conforme demostrou essa pesquisa. 

A falta de representatividade da cultura e da identidade desse povo é 

refletida na falta de pertencimento em relação à cidade onde vivem. E no caso da 

população residente em uma área periférica, esse sentimento é ainda mais evidente, pois 

eles não se percebem como parte desta totalidade que é a cidade. 
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Na Vila Verde Teto o processo de formação é especial e deve ser 

considerado: 

1. Colonos imigrantes doaram terras à União que por sua vez não deu à ela 

uma função social; 

2. Pessoas vindas de outros municípios ocupam o local para moradia de 

forma irregular; 

3. O poder público, com o intuito de regularizar essa situação, doa terrenos 

e auxilia na construção de moradias, levando moradores irregulares de 

outras áreas da cidade para fixar residência no local; 

4. Pessoas continuam chegando e não possuem condições socioeconômicas 

para construir suas casas. 

Na resolução de um problema, cria-se outro, que se estende nesses 30 anos. 

A controversa questão entre o direito da população à habitação e a obrigatoriedade (ou 

não) da Prefeitura em custear essas casas. Muito mais que uma questão política, é uma 

questão social que reflete na participação dessa população na política do município. 

A conclusão que se chega é que no momento que o poder público faz o 

repasse de um terreno ou de uma casa a uma pessoa sem qualquer assistência social, 

isso pode gerar um sentimento de dependência e incapacidade em quem recebe. E trata-

se, aqui, de assistência social no sentido de que o cidadão de baixa renda precisa 

entender que ele tem seu direito assegurado se receber auxílio do poder público, e que 

isso não se configura em um favor político, ou seja, o fato de o município prestar 

qualquer assistência à população não tira dessas pessoas o seu direito de cidadão. 

Com base nessas constatações e nas demandas já relacionadas no Plano 

Plurianual de Faxinal do Soturno, buscou-se gerar um produto que fosse na raiz desse 

problema: a falta de pertencimento da população periférica em relação à cidade de 

Faxinal do Soturno. Se o indivíduo não se sente parte daquela comunidade ele não terá 

interesse em conhecer a legislação e participar da vida pública do município. Vale 

salientar que, durante as entrevistas, uma das declarações mais presentes foi a falta de 

oportunidade de emprego para a população residente na Vila Verde Teto, na maioria das 

vezes, por preconceito em relação ao local. Levou-se em conta, ainda, as formações 

habitacionais vicinais à Vila e o relato, por parte da comunidade, da segregação entre os 

indivíduos dessas vilas. Por esse motivo, as vilas vizinhas à Verde Teto também serão 

contempladas nesse projeto. 
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Segue um resumo das metas e iniciativas previstas pelo PPA 2018 – 2021 e 

que foram base para a elaboração do produto. 

 

Objetivo 03: Desenvolvimento Cultural 

Metas:  

 Consolidar a realização dos programas, projetos e eventos culturais. 

 Manter parcerias para a viabilização e aperfeiçoamento dos projetos culturais. 

Iniciativas: 

 Ampliar e aperfeiçoar a realização de programas, projetos e eventos culturais, 

buscando sua excelência. 

 Desenvolver projetos e realizar obras culturais 

 Apoiar e incentivar todas as formas de manifestação cultural: música, artes 

plásticas, literatura, teatro, cinema, folclore e dança, priorizando a cultura 

regional. 

 

 

5.2. Produto 

 

O resultado dessa pesquisa é um projeto multidisciplinar que abrange 

questões de identidade cultural e patrimonial através de iniciativas educacionais. O 

objetivo principal é valorizar a cultura e a identidade dessa comunidade, em sua maioria 

negra, como forma de preservar o patrimônio imaterial dessa população. Tem, ainda, o 

intuito de despertar a união entre as populações vizinhas, para difundir nessas pessoas o 

sentimento de pertencimento em relação ao município, buscando, com isso, a 

conscientização do cidadão para valorização do patrimônio material localizado em suas 

vilas e em sua cidade. 

Esse produto será materializado em forma de um “Espaço Multifuncional” 

que abrigará um projeto de educação patrimonial através de oficinas culturais e 

profissionalizantes. Serão contempladas ações e ofícios já desenvolvidos no local bem 

como novas atividades. Será um espaço formativo com caráter educacional e, ao mesmo 

tempo, um local de sociabilidade e valorização da cultura. 

Todas as oficinas serão ministradas por moradores da Vila Verde Teto ou 

por pessoas relacionadas à identidade negra. Em cada uma dessas oficinas será 
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demonstrado aos participantes a relação de cada atividade com sua identidade, com a 

cultura do seu povo. É uma maneira de despertar a valorização do patrimônio cultural-

identitário de forma prática. 

O local escolhido para abrigar esse projeto é um terreno de posse da Prefeitura 

Municipal, localizado no principal acesso da Vila Verde Teto, conforme Figura 12. O 

terreno possui 10.519,00 m² de área onde será implantada uma edificação fechada e uma 

área coberta e aberta, ambas com integração com o exterior. O entorno também receberá 

tratamento para que possa ser usado tanto durante as atividades e apresentações 

artísticas quanto como espaço de recreação pela população em geral, contando com área 

para estacionamento, vide Figuras 13, 14, 15 e 16. 

 

 

 

Figura 12: Delimitação da área utilizada no projeto. Sem escala. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 13: Implantação do projeto. Sem escala. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 14: Proposta para o Espaço Multifuncional. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

Figura 15: Proposta para o Espaço Multifuncional. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 16: Proposta para o Espaço Multifuncional. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Para dar início ao projeto, será desenvolvida uma oficina para qualificação 

de mão de obra para construção civil. Pedreiros residentes na Vila Verde Teto ensinarão 

na prática esse ofício e construirão o “Espaço Multifuncional”, possibilitando a 

continuidade do programa. 

O projeto arquitetônico é simples, constituído por uma grande área coberta e 

um bloco em alvenaria, conforme a Figuras 14. A área coberta, com 240,00 m² 

funcionará como local para reunião de pessoas e, também, como palco para 

apresentações artísticas e reuniões religiosas. Seu telhado verde faz alusão a origem do 

nome da Vila Verde Teto, assim batizada devido à grande plantação de pinheiros 

existente no local no início das ocupações, formando uma cobertura, um “teto” verde no 

terreno. 
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Figura 17: Proposta para o Espaço Multifuncional. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

O acesso se dá por uma calçada lateral que leva à parte de trás da edificação, 

onde está uma rampa que conduz os usuários até o palco e a entrada para os ambientes 

internos, vide Figura 15. A edificação de 414,00 m² contempla um programa de 

necessidades composto por três salas, uma cozinha, banheiros, área de serviço e uma 

ampla área de integração. As salas poderão ser utilizadas como local de ensino com 

possibilidade de utilização do espaço externo, conforme as Figuras 16 e 17, e também 

como depósito para os materiais utilizados. A cozinha será utilizada tanto como escola 

quanto para preparos em confraternizações que venham a ocorrer. E a sala central terá 

como foco principal desenvolver atividades educacionais, podendo ser dividido em duas 

áreas menores para utilização concomitante. 
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Figura 18: Proposta para o Espaço Multifuncional. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

Figura 19: Proposta para o Espaço Multifuncional. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 20: Proposta para o Espaço Multifuncional. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

Os custos de construção da edificação e de implantação do projeto 

sociocultural poderão ser subsidiados através de uma parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Faxinal do Soturno e a iniciativa privada. Isso ocorrerá a partir de verbas 

destinadas à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e à Secretaria de Assistência 

Social juntamente com doações, tanto em materiais quanto em dinheiro, por parte da 

população faxinalense.  

Segue, abaixo, as atividades que poderão ser desenvolvidas no local: 

 Mão de obra para construção civil 

 Carpintaria 

 Marcenaria 

 Serviços de manutenção residencial (troca de chuveiro, lâmpada...) 

 Reciclagem de lixo 

 Limpeza 

 Cuidados com crianças e idosos 

 Artesanato 

 Corte e costura 
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 Corte de cabelo 

 Rastafári 

 Turbante 

 Manicure 

 Cursos de gastronomia 

 Cultivo e venda de horti-fruti 

 Biblioteca e sala de leitura comunitária 

 Teatro 

 Música: canto e instrumento 

 Dança e Capoeira 

 Jiu Jitsu, futebol, handebol e voleibol 

Esse espaço é a representação material de um ambiente pensado 

especialmente para que as pessoas possam se reunir e ter oportunidade de aprender uma 

nova função através do conhecimento dos próprios moradores da Vila Verde Teto. Essa 

troca de experiência entre a comunidade desperta a admiração entre os indivíduos 

enquanto profissionais e cidadãos, e é uma forma de motivar a valorização da identidade 

cultural da vila enquanto patrimônio. 

No local, haverá, ainda, a distribuição de um folder simples e didático, 

elaborado pela Socióloga Janaína Ruviaro da Silva, Doutoranda em Sociologia pelo 

Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), com noções básicas sobre participação política e direito à cidade. 

Essas atividades serão desenvolvidas durante todo o ano, coordenadas pela 

Secretaria de Assistência Social e pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. De 

acordo com a Secretária de Assistência Social, Greici Cerezer Uliana, o “Espaço 

Multifuncional” tem todos os condicionantes necessários para dar certo. Há, por parte 

da secretária, o interesse em realizar as oficinas anualmente. 

A realização desse produto também é uma forma de promover a extensão do 

ensino da universidade, fazendo com que as temáticas cheguem até os locais estudados. 

Assim, a população da Vila Verde Teto poderá usufruir dos resultados da pesquisa da 

qual fizeram parte, bem como, a Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno ter acesso a 

uma dissertação que trata das questões socioculturais baseada na sua própria legislação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando compreender a relação da identidade cultural das populações 

periféricas com os processos de urbanização do Brasil, foi preciso percorrer vários 

campos teóricos e conectar os conceitos e fatos ocorridos. Para isso, seguiu-se um 

modelo metodológico baseado nas categorias de análise, onde o resultado final dessa 

dissertação foi fruto da interação entre a cultura registrada e a cultura vivida. 

Tendo como objetivo principal a valorização da identidade cultural da 

população periférica residente na Vila Verde Teto, em Faxinal do Soturno, essa pesquisa 

foi calcada nos conceitos dos Estudos Culturais, que definem a cultura e a identidade de 

um povo a partir do seu lugar de fala. Considera-se que a identidade de uma sociedade é 

aquilo que a faz ser semelhante ao seu grupo e a diferencia dos demais. 

Junto a isso, os objetivos específicos foram alcançados e conseguiu-se 

evidenciar a importância da cultura periférica para a valorização do patrimônio 

identitário local. As informações sobre a formação da Quarta Colônia de Imigração 

Italiana e, em especial, o município de Faxinal do Soturno foram estudadas e pode-se 

compreender os processos de urbanização no Brasil e no Rio Grande do Sul, em 

especial nas pequenas cidades, através do histórico desses processos. 

Fez-se uma análise temporal quanto à formação e ao crescimento da Vila 

Verde Teto e demonstrou-se o resultado em mapas demarcados por década. Estudou-se 

a legislação urbana vigente, bem como as políticas públicas de caráter social 

empregadas, o que deu base legal para o desenvolvimento do produto. Entrevistou-se a 

população residente na área para conhecer a cultura e a identidade dessas pessoas e, 

com isso, pode-se conhecer a vivência desses indivíduos. 

Por fim, conhecendo a cultura registrada da Quarta Colônia de Imigração 

Italiana e de Faxinal do Soturno, através do seu histórico de formação e compreendendo 

a cultura vivida da população residente na Vila Verde Teto, organizou-se como produto 

final dessa dissertação o projeto de um “Espaço Multifuncional” para o 

desenvolvimento de atividades para a difusão e valorização da sua identidade e o 

pertencimento à cidade. 

A temática proposta nessa pesquisa analisou os processos de urbanização e a 

destinação habitacional das classes populares pelo viés dos Estudos Culturais, pondo em 

evidência a identidade desse grupo social. Salienta-se que a identidade cultural abrange 
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tudo aquilo que é produzido por esses indivíduos e suas manifestações devem ser 

consideradas no planejamento e na configuração de uma cidade. 

Essa dissertação se propôs a evidenciar a importância da participação dos 

grupos minoritários, moradores de áreas periféricas, no planejamento e gestão da 

cidade, principalmente com o intuito de difundir entre esses indivíduos a relevância de 

se sentirem cidadão atuantes no município. Com isso, pode-se fazer uso das legislações 

existentes para valorizar a identidade da população periférica de Faxinal do Soturno e 

com base nisso elaborou-se o produto final da pesquisa. Assim, foi possível 

compreender a importância de se reconhecer a identidade cultural desse grupo 

minoritário e, ainda, os motivos que resultam no distanciamento social entre o centro e a 

periferia. 

A urbanização é um processo que vem sendo discutido a décadas, 

especialmente pelo fato de o Brasil ter se tornado um país majoritariamente urbano. 

Muito se fala na abrangência territorial da cidade, em desenvolvimento urbano, em leis 

e políticas públicas urbanas. Mas o que é desenvolvimento? O que, de fato, significa ter 

acesso e direito à cidade? 

Em uma sociedade capitalista, o desenvolvimento está ligado diretamente à 

economia: quanto mais dinheiro, mais desenvolvido. Sendo assim, o “desenvolvimento” 

está concentrado nas mãos de poucos, fazendo com que as diferenças sociais sejam cada 

vez mais latentes e expressas, inclusive nas cidades. 

A questão do desenvolvimento está relacionada, também, com a 

preservação, ou não, de edificações, monumentos e lugares que, muito mais do que uma 

construção, representam a cultura e a identidade de um povo que viveu em uma 

determinada época. Não se trata, aqui, de “parar no tempo”, mas sim de refletir o que é 

realmente ser desenvolvido, seja na escala nacional ou municipal, e em qual destino 

chegaremos se seguirmos por esse caminho. Uma questão é o crescimento demográfico 

espacial e outra é a presença de uma conduta social que guie os cidadãos durante esse 

processo. 

Desse modo, para tratar do desenvolvimento urbano, o Art. 182 da 

Constituição Federal de 1988 institui a ampliação das funções sociais de uma cidade e 

considera que os movimentos que lutam por direitos sociais e cidadania representam a 

democratização da gestão pública urbana. Nesse sentido, o Estatuto da Cidade diz que 

“a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana”. 
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Em seu Artigo 40, o Estatuto da Cidade prevê que os Poderes Executivo e 

Legislativo do município promovam audiências públicas e debates com participação da 

população e de associações que representem os interesses da sociedade. Para Clovis 

Schimitt Souza (2010, p.105), esse é “talvez, o mais importante e, ao mesmo tempo, 

controverso” instrumento da lei. É uma forma de dar voz as pessoas que residem nas 

comunidades, bairros e vilas para que expressem sua opinião e seus anseios sobre o 

futuro da cidade. Junto a isso, surgem dúvidas em relação a relevância desses desejos, 

considerando-se que são pessoas ‘sem conhecimento técnico’”. 

Colusso e Rorato (2010, p. 113) destacam que incluir o conhecimento da 

realidade pela vivência dos cidadãos representa uma mudança na construção teórica da 

legislação municipal. A experiência da população é uma das principais informações que 

devem ser consideradas no processo de concepção e identificação das características de 

um local, e sua interpretação “pode resultar, objetivamente, no sucesso ou fracasso de 

qualquer política de planejamento”. 

Essa é a forma mais segura de garantir que a cidade seja pensada, planejada 

e desenvolvida de acordo com as peculiaridades culturais e identitárias dos indivíduos 

que compõem a sua sociedade. A partir do momento em que o poder público dá 

importância à opinião da população que reside em área periférica é que essas pessoas se 

sentem parte da cidade enquanto cidadãos. 

Buscando manifestar na população residente na Vila Verde Teto o 

sentimento de pertencimento em relação à cidade de Faxinal do Soturno iniciou-se pela 

base da questão. Compreender a identidade cultural a partir do lugar de fala dessas 

pessoas, difundir entre elas a valorização dessas características enquanto patrimônio 

cultural identitário pertencente ao lugar em que vivem para que elas percebam a relação 

entre a sua vivência e a história do município. 

Espera-se que o “Espaço Multifuncional” atinja seu objetivo enquanto 

promoção profissional para a valorização da identidade cultural dessas pessoas. Almeja-

se que esse local seja um ponto de encontro e discussão intelectual para que as 

comunidades periféricas se unam na busca pelo conhecimento da legislação e das 

políticas públicas destinadas à sua área e que, assim, passem a ser sujeitos atuantes no 

planejamento e na gestão do município. Com isso, passarão a alcançar as demandas que 

são peculiares e realmente importantes para os indivíduos residentes nessas áreas 

periféricas de Faxinal do Soturno. 
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Tabela 1: Anexo IV 

POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS - ESCALA: URBANA 

Prioriza a pluralidade e a heterogeneidade visando a coesão social, por meio da elaboração de uma 

política adequada de uso e ocupação do solo do município e a redefinição do perímetro urbano. E, deste 

modo, propicia o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, equânimes a toda 

população, em consonância com a recuperação e preservação dos recursos naturais, aproximando as 

atividades e reduzindo distâncias, estruturando o município em macrozonas urbana e rural. 

TEMA: INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

De acordo com premissas da Agenda 21 a promoção de assentamentos humanos sustentáveis passa pela 

existência integrada de infraestrutura ambiental: água, saneamento, drenagem e manejo de resíduos 

sólidos, também a promoção de sistemas sustentáveis de energia, transporte, comunicações e arborização 

das vias urbanas. O objetivo deste tema é assegurar a existência de instalações adequadas de 

infraestrutura nos assentamentos com tecnologia ambientalmente saudável para proporcionar a proteção 

do meio ambiente, da saúde humana e da qualidade de vida. 

TEMA: INFRA-ESTRUTURA SOCIAL 

De acordo com as diretrizes da Agenda 21 brasileira os maiores desafios da construção da 

sustentabilidade urbana estão em conseguir reduzir as desigualdades sociais nos espaços urbanos ou 

rurais. Isto representa a possibilidade de proporcionar justiça, trabalho, mobilidade social, esperança a 

cada um dos cidadãos e com uma profunda modificação na distribuição de renda. Desta forma, as 

políticas sociais devem contemplar a retomada do crescimento econômico associadas a políticas que 

induzam a redução das desigualdades e diferenças. 

TEMA: HABITAÇÃO 

A falta ou a insuficiência de políticas habitacionais contribui para consolidar a irregularidade do território 

da cidade. Esta é razão para este tema, que busca implementar uma política habitacional coerente e 

profunda, articulada com as diretrizes do Plano Diretor, sem gerar conjuntos desarticulados ou 

segregados. 

A articulação da política habitacional com os instrumentos de ordenação territorial contidos no Plano 

Diretor pode contribuir para combater a segregação social e espacial, o desenvolvimento desordenado das 

periferias e assentamentos irregulares, reabilitar centros urbanos e históricos e pode, com isso, criar 

condições para que a cidade se reproduza de forma mais igualitária. Buscam-se diretrizes de política 

habitacional local que induzam o repovoamento de vazios urbanos ou de áreas contempladas com 

infraestruturas e serviços urbanos. 

TEMA: PAISAGEM URBANA 

Este tema se ocupa não somente do patrimônio edilício individual, e de algumas áreas de valor 

monumental, mas em geral de mobilizar a atuação pública e as inversões privadas para uma melhor 

paisagem urbana, um aumento dos espaços abertos públicos, e uma educação patrimonial para todos os 

atores sociais e os profissionais atuantes na cidade. 
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Anexo D 

Tabela 2: Anexo IV 

POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS – ESCALA URBANA 

TEMA: 

Infraestrutura 

Física – 

Uso e 

Mobilidade 

Urbana 

CONTEXTO: 

Falta de estruturação de 

mobilidade urbana. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Consideram-se as seguintes premissas: 

 identificação de áreas necessárias pelo critério 

distância e tempo de locomoção; 

 definição da abrangência das áreas (bairro, cidade, 

município ou região) e sua hierarquia (largo, praça, 

parque,...); 

 implantação dos equipamentos necessários ao uso 

público, conforme faixas etárias, abrangência e 

hierarquia; 

 programas de recreação envolvendo instituições de 

ensino da região; 

 sustentabilidade ecológica do município; 

 melhoria da qualidade de vida da população residente 

e flutuante. 

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS 

Política 

Mobilidade 

Urbana 

Programa de Aumento e 

Diversidade da 

Acessibilidade Urbana 

 Projeto Plano Diretor de Transporte Municipal 

 Projeto RST 149 

 Projeto Estudo de Fluxos para Domelly 

TEMA: 
Infraestrutura 

Social – 

Gestão Urbana 

CONTEXTO: 
Falta de comunicação 

dentro do Poder Público 

Municipal; Falta de gestão 

de planejamento urbano; 

Inexistência de Secretaria 

de Planejamento. 

JUSTIFICATIVA: 

A garantia da gestão democrática da cidade a da 

continuidade das ações elaboradas pelo Plano Diretor 

devem ser previstas, de forma a dar sequência às 

discussões a respeito do cenário urbano e da 

participação popular. 

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS 

Política de 

Produção 

Social da 

Cidade 

 

Programa Sistema de 

Planejamento Contínuo 

  
 

 Projeto Plano de Ação Municipal 

 Projeto Conselho da Cidade 

 Projeto Cidade Amiga das Crianças 

 Projeto Sistema de Avaliação de Desempenho 

Urbano 

 Projeto Laboratório Municipal de Geoprocessamento 

Programa Sistema de 

Planejamento Continuado 

- Gestão 

 Projeto Gestão Democrática do Planejamento Urbano 

 Projeto Participação Popular 

TEMA: 
Habitação 

CONTEXTO: 

Falta de políticas 

habitacionais coerentes e 

em consonância com as 

diretrizes estaduais e 

federais; Falta de moradia 

e acesso à população de 

baixa renda; Moradias em 

áreas de risco. 

JUSTIFICATIVA: 

Partindo-se do fato de que existe infraestrutura física, 

infraestrutura social e serviços públicos, busca-se 

promover a inclusão social da população de baixa 

renda. 

  

 

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS 

Política de 

Habitação 

 

Programa de Inclusão 

Social 

 

 Projeto de Regularização Fundiária 

 Projeto de Melhoria das Condições das Habitações 

na Verde Teto 

 Projeto de Oferta de Habitações 

 Projeto de Articulação dos Moradores Provenientes 
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do Espaço Rural 

 Projeto Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS  

TEMA: 
Paisagem 

Urbana 

 

CONTEXTO: 
Abandono e descaso com 

áreas de preservação 

cultural; Agressão ao 

patrimônio natural; 

Descaso com as raízes 

históricas; Falta de 

espaços de lazer 

estruturados. 

JUSTIFICATIVA: 

Busca-se promover a recuperação, a restauração e a 

manutenção de seus bens patrimoniais, sejam naturais 

ou construídos. Também tem o intuito de valorizar, 

planejar, recuperar e manter os espaços públicos, as 

praças e parques, as áreas recreativas e de convívio 

assegurando a qualidade da paisagem urbana e as 

relações de uso democrático, fazendo com que a 

população reconheça seu território e assuma a sua parte 

(cidadão consciente) e preserve a sua história e seu 

legado cultural. 

POLÍTICAS PROGRAMAS PROJETOS 

Política de 

Estruturação 

de Valorização 

da Identidade 

Urbana 

Programa de Densificação 

Multipolar 
 Projeto Qualificação da Paisagem Urbana 

 Projeto Distrito Industrial 

Programa de Valorização 

da Identidade Urbana 
 Projeto Memória Urbana e Patrimônio Arquitetônico 

 Projeto Laboratórios de Desenvolvimento de Áreas 

Patrimoniais 

 Projeto Rede de Micro Espaços Abertos 

 Projeto Zonas Especiais de Interesse Cultural – ZEIC 
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Anexo E 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Como veio morar no local? 

2. Quantas pessoas vieram contigo? Eram todos familiares? 

3. Qual a cidade de origem e a descendência? 

4. Qual a religião? 

5. Qual a escolaridade? 

6. Estudou aqui na Escola Santa Rita de Cássia? 

7. Das pessoas que vieram na primeira leva da ocupação, quantas ainda residem na 

vila? 

8. As ocupações continuam acontecendo? De onde vem esses novos moradores? 

9. Como morador desse local, que mudanças vê que a ocupação gerou na cidade? 

10. A vila depende do centro em que aspectos: comércio, saúde, educação, emprego? 

11. E em que a vila é totalmente independente do centro? 

12. Quando precisa se deslocar até o centro, como vai? 

13. Há transporte público da vila até o centro? Quem pode usar? 

14. Como morador, como percebe que a vila é vista pela população que reside no centro? 

15. Como vê a vila? É apenas um local de moradia? É uma comunidade? 

16. Como é a relação entre os moradores? Há uma vida em sociedade? 

17. Como vê os bens públicos aqui da vila, como a Escola, por exemplo? 

18. A vila conta com a sede do CRAS. Qual a importância disso para o local? 

19. Usa os serviços da Assistência Social? Quais? 

20. Em relação aos investimentos da prefeitura: o que está suficiente e o que ainda falta? 

21. Em que a vila precisa melhorar? O que a população pode fazer para isso? 

22. O que espera para o futuro da vila? 
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