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Para meus pais, Armando e Luizete, pela dedicação 
e compreensão de toda uma vida compartilhada. 



No interior da Amazónia brasileira, várias gerações juvenis sofreram os 

reveses de uma vida social e urbana sob influxos em muitos casos de uma 

"benevolência" inaudita. As atuais estão diante de experiências e 

expectativas sociais mais complexas e menos previsíveis que as de suas 

predecessoras, quando, um urbano se anuncia como promessa e uma 

sobrevivência socioeconómica se animcia (quase ínfera) para parcelas de 

jovens em territórios de periferia na cidade de Rio Branco- Ac. No centro 

dessas tendências e desafios, a acolhida pela intimidade de um problema 

que varia entre busca de mobilidade e busca por integração à sedução da 

vida urbana, esses grupos, continuam a travar uma luta cotidiana pela 

sobrevivência, diante de um urbano que se anuncia sob a égide do discurso 

sustentável e, de um mercado de trabalho em vias de maior consolidação, 

que possa permitir aos jovens um horizonte socioeconómico com maiores 

perspectivas. Cenários que se apresentam ainda em desfecho, para uma 

juventude que precisa enfrentar, ainda, as mudanças produzidas na atiml 

vida social e urbana, dessa que se faz uma modernidade amazônica em 

curso. 

(A Autora) 
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RESUMO 

ASSIS, M. M. Juventude em Rio Branco no Acre: trabalho e estrutura de oportunidades 
na Cidade-Floresta. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais - PPGCS - UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Natal- RN, 
2010. 

Esta tese tem por objetivo verificar nas novas gerações, formas de inserção na economia urbana 
de Rio Branco no Acre. Sob contextos sócio-históricos diferenciados, considerou-se as histórias 
de trabalho de duas gerações, uma, proveniente da floresta, e outra, proveniente da cidade. Estes 
jovens são remanescentes de famílias sermgueiras e moradores da periferia de Rio Branco. Suas 
experiências de trabalho advêm de um novo contexto urbano, o qual passa por transformações 
consideráveis. Em consonância a isto, buscou-se investigar as mudanças sócio-espaciais de Rio 
Branco - uma cidade que advinda do seringai - entrever contemporaneamente mudanças 
visando efetivar novas escritas de cidade nesta parte da Amazónia. No Acre, é principalmente a 
partir da década de 1970 que as questões de sobrevivência e reprodução social começam a 
atingir amplos segmentos de famílias seringueiras advindas dos seringais falidos pelo declínio 
da economia da borracha. Emerge dessa relação entre cidade e floresta uma nova forma de gerir 
a cidade atual, bem como, a inserção da juventude neste urbano em associação ás necessidades 
ambientais do planeta. Mediados pelas praticas sociais de um passado recente, as novas 
gerações herdam o legado de uma floresta em pé. No entanto, as perspectivas em poderem 
acionar trabalho por meio desta floresta, são ainda, pouco visíveis para o jovem inserido neste 
urbano, que por enquanto, conta apenas com o "chão da cidade" para empreender suas formas 
de sobrevivência e emprego. A pesquisa insere-se no campo dos estudos da juventude e da 
memória social considerando-se a geração precedente, em relação às suas inter-relações com as 
atuais pelo trabalho, pela escola e pela moradia. Assim, além das mudanças na construção de 
uma "nova" condição juvenil nesta sociedade evidencia-se também, mudanças nas formas de 
gerir o desenvolvimento em nível local, tendo em vista, o legado das práticas sociais locais em 
manter seu aporte de floresta ramo a uma cidade que possa ser sócio-ambientalmente mais justa, 
fato que, para o ambiente sócio-histórico de Rio Branco, é algo que resvala ainda em limites e 
desafios, visando efetivar a cidade da promessa. Do ponto de vista teórico, parte das análises 
das categorias juventude e trabalho e se utiliza das noções de Segmentações Sociais e Estmtura 
de Oportunidades de R. Kaztman, e de Inserção Aleatória de Dubar para a análise das 
entrevistas, além dos conceitos de Rémy sobre aldeia não urbanizada e cidade urbanizada, na 
compreensão das principais mudanças que Rio Branco experimenta. Utiliza-se da metodologia 
qualitativa baseada em entrevistas abertas e em profundidade, a partir de um roteiro semi-
dhetivo. O trabalho de campo desenvolveu-se entre os anos de 2008 e 2009, quando foram 
entrevistados 35 jovens e 12 pais seringueiros acerca de suas trajetórias de trabalho. A idade dos 
jovens variou entre 13 e 29 anos e dos pais entre 37 e 76 anos. Partindo das narrativas juvenis 
evidencia-se uma inserção em descompasso nas trajetórias de trabalho e escola para estes jovens 
em meio às lutas empreendidas pelas ações de governo visando aplicar sustentabilidade urbana 
nesta cidade que intenta promover novas escritas de si no decurso deste chão amazônico. 

Palavras-Chave: Juventude. Trabalho. Segmentações Sociais. Estratura de Oportunidades. 
Sustentabilidade Urbana. Cidade sustentável. Cidade socioambiental. Cidade para o 
aprendizado. 



ABSTRACT 

ASSIS, M. M. Youth in Rio Branco in Acre: work and opportunity structure in the City-
Forest. Thesis. Post-Graduation in Social Sciences - PPGCS - UFRN, Federal 
University of Rio Grande do Norte - Natal-RN, 2010 

This thesis aims at studying the new generations, forms of integration in the urban area of Rio 
Branco in Acre. Under socio-historical contexts differentiated, it was the stories of two 
generations of work, one coming from the forest, and another from the city. These young 
families are remnants of trees and residents on the outskirts of Rio Branco. His work 
experiences come from a new urban context, which xmdergoes considerable changes. In 
accordance to this, we attempted to investigate the socio-spatial changes of Rio Branco - a city 
that comes from the plantation - a glimpse contemporaneously efifect changes for new writings 
in this city of the Amazon. In Acre, is mainly from the 1970s that the issues of survival and 
social reproduction are reaching large segments of families arísing fix)m rubber plantations 
failed by the decline of the rubber. Emerges from this relationship between city and forest a new 
way to manage the current city, as well as the inclusion of youth in urban environmental 
association to the needs of the planet. Mediated by social practices of the recent past, new 
generations inherit the legacy of a standing forest. However, the outlook could trigger work 
through this forest, are still barely visible to the couple belongs to this city, which for now has 
only "the ground of the city" to carry out their ways of survival and employment. The research 
is part of the field of youth studies and social memory considering the previous generation, in 
relation to their inter-relations with the current work, at school and at home. Thus, in addition to 
changes in the construction of a "new" condition of youth in society is evident also changes in 
ways of managing development at the local levei, in order, the legacy of local practices and to 
maintain their contribution towards forest a city that can be socially and environmentally more 
just the fact that, for the socio-historical Rio Branco, is something tiiat slips still limitations and 
challenges in order to accomplish the city of promise. From the theoretical point of view, part of 
the analysis of categories and youth work and uses the concepts of Segmentations Social 
Structure and Opportunities R. Kaztman and Insert Random Dubar for the analysis of the 
interviews on the concept of Rémy village on undeveloped land and urbanized city in the 
understanding of the key changes that Rio Branco experience. We use the qualitative 
methodolo©? based on open interviews and in depth, from a semi-directive. The field developed 
between the years 2008 and 2009, when 35 people were interviewed and 12 rubber parents 
about their past work. The young age ranged from 13 to 29 years and parents between 37 and 76 
years. Using the narrativos youth is evident in a gap insertion in the trajectories of work and 
school for these young people in the midst of the struggles undertaken by govemment actions 
aimed at implementing urban sustainability in this city that tries to promote new writing of 
himself in the course of the Amazon floor. 

Keywords: Youth. Work. Social cleavages. Stracture Opportunities. Urban Sustainability. 
Sustainable city. City environmental. City to leaming. 



RÉSUMÉ 

ASSIS, M. M. Jeunesse à Rio Branco à Acre: le travail et la structure des chances dans la Ville-
Forest. Thesis. Post-graduation en sciences sociales - PPGCS - UFRN, Université fédérale de 
Rio Grande do Norte - Natal - RN, 2010. 

Cette thèse vise à étudier les nouvelles generations, des formes d'intégration dans la zone 
urbaine de Rio Branco dans Acre. En vertu des contextes socio-historiques dififérenciées, il a été 
rhistoire de deux generations de travail, Tune venant de la forêt, et un autre de la ville. Ces 
jeunes families sont les restes d'arbres et dliabitants de la banlieue de Rio Branco. Ses 
experiences de travail provieiment d'un nouveau contexte urbain, qui subit des changements 
considérables. Conformément à cela, nous avons tente d'enquêter sur les changements socio-
spatiale de Rio Branco - une ville qui vient de la plantation - un aperçu simultanément effectuer 
des changements pour les écrits de nouveau dans cette ville de TAmazonie. A Acre, est 
principalement entre les années 1970 que les questions de survie et de repH-oduction sociale 
atteignent de larges segments de families provenant de plantations d'hévéas a échoué par le 
déclin de la gomme. Se dégage de cette relation entre la ville et la forêt une nouvelle façon de 
gérer la ville actuelle, ainsi que Finclusion des jeunes dans une association environnementale en 
milieu urbain aux besoins de la planète. Transmise par les pratiques sociales de ces demières 
années, de nouvelles generations héritent de Théritage d'une forêt sur pied. Cependant, les 
perspectives pourraient déclencher le travail à travers cette forêt, sont encore à peine visibles 
pour le couple appartient à cette ville, qui jusqu'à maintenant, a seulement «le sol de la ville" de 
s'acquitter de leurs moyens de survie et Temploi. La recherche fait partie du domaine des études 
sur les jeunes et la mémoire sociale, compte tenu de la génération precedente, par rapport à leurs 
mter-relations avec les travaux en cours, à Técole qu'à la maison. Ainsi, en plus des 
changements dans la construction d'une «nouvelle» condition des jeunes dans la société est 
evident aussi des changements dans les modes de gestion du développement au niveau local, 
dans Tordre, Théritage des pratiques locales et de maintenir leur contribution à la forêt une ville 
qui peut être socialement et écologiquement plus juste le fait que, pour le développement socio-
historique de Rio Branco, est quelque chose qui se glisse encore des limites et des défis pour 
Faccomplissement de la ville de promesse. Du point de vue théorique, une partie de Tanalyse des 
categories et travail de jeunesse et utilise les concepts de segmentations structure sociale et les 
chances R. Kaztman et Insert Random Dubar pour Tanalyse des entretiens sur le concept du 
village de Rémy sur les propriétés non bâties et de la ville hrbanisée dans la compréhension des 
principaux changements que Texpérience de Rio Branco. Nous utilisons la méthode qualitative 
basée sur des entretiens ouverts et en profondeur, à partir d'un semi-directif. Le champ 
développé entre les années 2008 et 2009, lorsque 35 personnes ont été interrogées et 12 parents 
de caoutchouc sur leurs activités passées. Le jeune âge variait de 13 à 29 ans et des parents entre 
37 et 76 ans. UtiUsation de la jeunesse récits est evidente dans ime insertion lacune dans les 
trajectoires de travail et Técole pour ces jeunes dans le milieu des luttes menées par les mesures 
gouvemementales visant à mettre en oeuvre la durabilité urbaine dans cette ville qui cherche à 
promouvoir Fécriture de nouvelles de lui-même dans le courant de Tétage Amazon. 

Mots-clés: la jeunesse. Travailler. Clivages sociaux. Structure des chances. Durabilité urbaine. 
Durable de la ville. Ville de Tenvironnement. Ville à Tapprentissage. 
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Introdução • 

O campo de pesquisa envolvendo as questões da juventude no espaço da vida social 

tem identificado e suscitado diferentes abordagens, principalmente, nas dimensões do 

trabalho. As mudanças provocadas pela urbanização e pela industrialização evidenciam estes 

processos, e estão amplamente embasadas, partindo de vima estrutura economicamente 

globalizada^repercutindo na construção do desenvolvimento sócio-econômico das cidades. O 

problema do desemprego é uma das questões cruciais, pois o acesso aos recursos materiais 

passa por fontes de trabalho das quais se jwssam extrair alguma renda. 

No entanto, dessas mudanças, o que mais compromete a juventude é a ideia de que os 

mercados urbanos de trabalho parecem estruturados de forma a ameaçar os trabalhadores 

jovens com precariedade e instabilidade dos empregos provocados pela insegurança salarial e 

recorrência da situação de desemprego. 

Segundo o relatório da OIT - Organização Internacional do Trabalho - no mundo 

atual, a juventude enfi^nta situações de vulnerabilidade. O relatório alerta que a falta de 

trabalho decente, ou a existência ilegal do trabalho precoce, pode comprometer de forma 

permanente as possibilidades fiituras de emprego, e que, a incapacidade das economias em 

criar empregos produtivos (apesar do incremento no crescimento económico) está golpeando 

com força os jovens do mundo (cf.OIT: 2006). 

No âmbito do emprego jovem, a rápida globalização e os avanços tecnológicos 

oferecem novas oportunidades de trabalho produtivo. Porém para muitos jovens, essas 

tendências apenas aumentam sua vulnerabiUdade inerente. Estima-se que mundialmente, uma 

em cada cinco pessoas com idade entre 15 e 24 anos está desempregada, ou seja, 88 milhões 

de jovens, que representam mais de 40% do total de desempregados, dentre os quais, 85% 

encontra-se em países em desenvolvimento. As perspectivas de melhoria não são animadoras, 

já que é esperada a entrada de 660 milhões de jovens no mercado de trabalho nos próximos 

dez anos. No Brasil, o desemprego de 3,5 milhões de jovens com idades entre 15 e 24 anos, 

cerca de 45% da força de trabalho nacional, reforça a preocupação da OIT com o emprego 

juvenil. A grande dúvida é se, mesmo na melhor das hipóteses, haverá oportunidades de 

emprego suficientes para acomodar toda essa força de trabalho, e se os empregos seriam 

produtivos e decentes, já que 93% dos empregos até agora disponíveis para esse grupo estão 

na economia informal, de baixa remimeração, com pouca ou nenhimia segurança, benefícios 

e/ou perspectivas de crescimento. É importante lembrar que, muitas vezes, os jovens hoje 

1 



desempregados são os trabalhadores infantis de anos atrás. OIT. O Emprego de Jovens -

disponível em http://oitbrasil.org.br/prgatv/prg_esp/emp_formJov. php).(acessado em 26 de agosto de 

2009). 

Assim, o olhar sobre a problemática da juventude tem despertado preocupações sobre 

os rumos da vida social nas cidades, particularmente nas grandes aglomerações urbanas. 

Cidade e juventude passam a aglutinar estudos nas Ciências Sociais de forma cada vez mais 

intensa, notadamente aqueles relacionados com o processo da segregação sócio-espacial. 

Pensar a dinâmica urbana influenciada por essas e outras questões, como o fenómeno da 

progressiva redução do espaço público aliado ao crescente processo de precarização das 

relações de trabalho*, isso leva a vida social da juventude à formas de existência social 

dramáticas na luta pela sobrevivência na cidade. Giddens (1991) associa esses fenómenos 

com o da desmserção dos sistemas sociais (apud Santos, 2000:178). Para o autor significa que 

as relações sociais foram retiradas dos contextos locais de interação e reestruturadas em 

distâncias espaços-temporais indefinidas. Nesse sentido, temos uma modernidade que altera 

não somente as relações do jovem com as instituições, como também, lança as experiências 

juvenis para um contexto de fi-agilidades institucionais (como o trabalho sem nenhuma 

seguridade social) cada vez mais recorrente. 

Trilhando um caminho inverso ao de Giddens, partimos da ideia de que as relações 

sociais não foram totalmente retiradas de seus contextos locais; elas ainda se encontram lá, 

modificando e se alterando conforme o diálogo ocorre com as dimensões espaços-temporais 

globalizantes. Essa noção foi utilizada para guiar esta investigação envolvendo o estudo de 

relações sociais pelo trabalho de duas gerações na cidade de Rio Branco no Acre. 

De um lado, temos uma, e, até duas gerações constituídas no espaço das relações 

sociais do seringai^ período histórico esse que, no meio da floresta amazônica, só veio 

conhecer processos de urbanização nas décadas de 1960/80 do século X X . Até então, o 

* Esse termo tem sido empregado, atualmente, em referência a uma diversidade de situações laborais atípicas que 
se tomaram expressivas nos anos 90 como reflexo da crise do sistema económico. As formas de inserção 
ocupacional apresentam características de não serem regidas por contrato de trabalho assalariado típico, e as 
condições de trabalho, nelas encontradas tendem a um padrão inferior vis a vis à condição assalariada. Essa 
definição contempla pelo menos duas dimensões: a ausência ou a redução de direitos e garantias do trabalho e a 
ampliação de formas de inserção ocupacional que não estendem ao trabalhador parte ou todo dos direitos 
constitucionais. Cf in. Cattani (2002). Trabalho e Tecnologia, (p. 242:243). 
^ Era 3 unidade produtiva e social da economia da borracha. Constituía a posse de uma imensa área de terra, 
floresta amazônica adentro. O Seringai constituía-se ainda de: um barracão central, onde residia o patrão, seus 
capatazes e o guarda- livros, funcionário que registrava tudo que entrava e saia do barracão. Era também o lugar 
onde os seringueiros compravam os géneros alimentícios, roupas e equipamentos, bem como, servia de deposito 
para a borracha recolhida. O Seringai se tomou o símbolo espacial e o centro de onde as novas formas sociais 
seringueiras emergiram, ou seja, a forma social do "seringueiro" um trabalhador da borracha. 



seringueiro - como figura emblemática desse processo - tinha como cenário o imenso espaço 

verde da floresta amazônica e o seu trabalho era extrativo da borracha e coletor (de recursos 

naturais). 

Essas gerações foram socializadas nessas formas de trabalho na Amazónia brasileira 

enraizando, a partir daí, suas relações sociais por meio do trabalho na produção da borracha, 

configurando assim, um contexto local seringueiro, base da sociedade que surgiu quando essa 

economia entrou em declínio depois das décadas de 50/60 do século passado. 

Os primeiros indícios do processo de urbanização em Rio Branco^ datam da década de 

1940 quando a taxa de urbanização passa de uma média de 39,51% e atinge em 1996 o índice 

de 87,98%. Oliveira (1982:4) reportou-se assim a esse processo: 

Voltando a Rio Branco, creio ter talvez compreendido toda a extensão da tragédia da 
população acreana, ainda apegada aos valores de sua terra, mas profundamente abatida 
e perplexa, no cmturão periférico da cidade, que na época já abrigava mais de cinco 
mil famílias expulsas dos seringais, colónias e posses. A realidade urbana, na esteira 
da expansão da fronteira agricola, surgia então como um desdobramento 
possivelmente tão dramático quanto o próprio ato inicial de desativação de seringais e 
colónias e do êxodo rural. 

Essa constatação de Oliveira, em Rio Branco, evidencia uma mudança nas relações de 

trabalho entre uma geração e outra. Para essas novas gerações abria-se um cenário de vivência 

vu-bana norteada por novas histórias de trabalho. Para as gerações anteriores restava continuar 

um processo histórico já iniciado no Seringai. Para aquele segmento social, revelam-se ciclos 

de mobilidade e imobilização, misturando diversos graus de sujeição"*. (Oliveira, 1982:4). 

Dessa feita, o estudo dos jovens no urbano de Rio Branco-Acre, tem por base a 

trajetória dos segmentos sociais seringueiros. Parte-se da seguinte pergunta: evidenciam-se 

novas formas sociais entre as novas gerações propiciadas pela sua inserção sócio-ocupacional 

na cidade? Considera-se, que no passado a figura do seringueiro originou uma forma social 

^ Cidade da Amazónia brasileira que recebe o tratamento empírico desta tese. T fof̂ também uma cidade que 
começou com a exploração do látex natural, em que seu surgimento como assentamento ligado ao comércio da 
borracha se consolidou mais tarde como refúgio de seringueiros e outros migrantes da zona rural após a caída do 
comércio borracheiro, é partindo desse processo histórico que estamos focalizando a juventude que emergirá 
posteriormente na vida urbanizada dessa cidade em seu período atual. Foi a principal cidade que recebeu um 
grande contingente de populações seringueiras após a decadência da atividade gomifera nas décadas de 60/70 do 
século XX. Cidade na Amazónia brasileira que recebe o tratamento empírico desta tese. Rio Branco foi a 
principal cidade acreana a receber um grande contingente de populações seringueiras após a'decadência da 
atividade gomífera nas décadas de 60/70 do século XX. Foi também uma cidade que começou com a exploraçãor-
do látexnaturaf^eu surgimento está ligado ao comércio dab^rachàqíiè se consolidou mais tarde como retúgio 
de seringueiros e de outros~migrantes dã zwia TDraf"apÔs"à"câfda dó~l:oméfCio boíracfieiro. É desse cõniexfd~̂  
histórico que estamos focalizando a juventude que emergirá posteriormente na vida urbanizada dessa cidade em 
seu periodo atual. 

O que será mais bem evidenciado a partir das histórias de trabalho recolhidas no trabalho de campo com esses 
segmentos remanescentes dos seringais como moradores, na cidade de Rio Branco. 
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específica, ou até que ponto, é possível falar que as novas gerações constituírfflnjiovas fonnas 

sociais pelo trabalho na cidade? 

Partimos da hipótese de que a inserção sócio-ocupacional a que o jovem riobranquense 

vem se submetendo na vida socioeconómica local, converte-se em novas formas sociais 

respaldada por um mercado de trabalho não orientado pela ideia de desenvolvimento 

sustentável. 

É nesse sentido que analisaremos as experiências de "desenvolvimento sustentável" 

que vêm sendo implantada na cidade de Rio Branco - Acre na região amazônica, em 

conformidade à historicidade presente nas trajetórias de trabalho dos jovens, verificada entre 

duas gerações, a saber: uma proveniente dos espaços da floresta e outra na cena da vida 

urbana. Movida pelo questionamento sobre se há novas formas sociais entre as novas 

gerações na cidade, nossa ideia foi verificar os reais alcances das principais mudanças 

ocorridas nesta cidade como algo que vem sendo vivenciado, sobretudo, pelas novas gerações. 

Para tanto, esta tese objetiva especificamente estudar as formas e limites de 

inserção na cidade desses jo^^ens pelo trabalho em face às mudanças na estrutura ocupacional 

proveniente de processos de urbanização em curso em Rio Branco. Buscamos também, 

verificar como essas mudanças estão repercutindo socioespacialmente nas condições de 

existência social dos jovens residentes na periferia, e se os jovens estão passando por 

experiências segmentadoras no mercado de trabalho. Outro objetivo específico à perseguir, é 

o verificar se mudanças na dinâmica socioeconómica local estão levando ou favorecendo 

uma inserção precária para a juventude, ou seja, verificar como está ocorrendo a passagem da 

escola ao trabalho. ^ 

Dessa forma visando realizar a interlocução com essa realidade e buscando melhor 

identificar a inserção ocupacional dos jovens a partir do contexto sócio histórico de Rio 

Branco, buscou-se junto à ideia de Inserção Aleatória (Dubar: 1998) um aporte teórico, que 

explica as diferentes mudanças nas formas do emprego ao ser definido como um rompimento 

com o modelo de trabalhador permanente e contratado a tempo completo. Este modelo vem 

produzindo uma multiplicação de formas alternativas de relações de trabalho como Auto-

Emprego. São atividades que apresentam intensas transições ocupacionais, não sendo mais 

possível pensar de forma previsível trajetórias profissionais. Essa é uma ideia que denota 

também na atualidade do contexto fi^cês, uma desconfiguração da "passagem pré-

programada" da escola ao emprego, por meio de uma desarticulação entre sistema educativo, 

sistema produtivo e sistema de relações industriais. Está aí referido também imi momento de 



alteração nas condições do sistema de emprego, onde saem de cena os contratos de longa 

dxaração. 

Esse conceito ajudou bastante a compreender a transição da escola ao mercado de 

trabalho que as novas gerações passaram a desenvolver na cidade e principalmente como 

estava ocorrendo à passagem da escola para o trabalho para essas gerações em Rio Branco. 

Um processo que ajudou a identificar as novas formas sociais pelo trabalho na estrutura 

ocupacional local. 

Outro aporte utilizado na análise desta pesquisa foi o de Segmentações Sociais 

(Kaztman: 2001), vinculado a um incremento de desigualdades e de mgressos nas condições 

de trabalho, afetadas pelas transformações no mercado laboral. Foi justamente isso que se 

verificou no lu-bano amazônico em transformação. A esse respeito, a migração rural-urbana 

foi acompanhada por um processo de assalariamento da população acreana através das 

ultimas gerações (Schmink: 2008, p.97). Mostrando que através desse conceito estamos na 

"pista certa" para a análise das novas formas sociais definidas pelas relações das gerações em 

análise. 

As segmentações sociais envolvem a Segmentação do Mercado de Trabalho. 

(Kaztman:2001). São processos, com os quais não se consegue estabelecer vínculos com o 

mercado de trabalho suficientemente estáveis e protegidos, capazes de servir de plataforma a 

processos de integração social. Marcado por populações que apresentam vínculos precários e 

instáveis com o mercado de trabalho e acentuadas disparidades de ingresso entre 

trabalhadores de alta e baixa qualificação, ativando círculos viciosos de diferenças crescentes. 

A partir dos processos de modernização e pelo vínculo precário e instável com o 

mercado de trabalho, as novas gerações na cidade, ou nas suas finjas, não conseguem 

estabelecer laços suficientemente estáveis e protegidos, capazes de servir de plataforma a seu 

processo de integração social. A segmentação do trabalho, nesse sentido começa a 

representar uma rota de exclusão. Um processo que caminha associado ao aumento da 

urbanização, e que R. Kaztman (2001) vem acenando na conformação de um novo paradigma 

de exclusão. 

A segmentação educativa, reduz a capacidade de gerar contextos em que crianças e 

adolescentes pobres tenham uma possibilidade de manter imia relação cotidiana com pares de 

outros estratos e desenvolver com eles códigos comuns, dificultando também, em termos 

institucionais a potencialidade do sistema educativo atuar como fator de integração. Essa 



noção possibilitou entender o amplo processo de atraso escolar verificado entre as novas 

gerações, inserindo essa perspectiva no diálogo com a história escolar dos entrevistados. 

A Segregação Residencial se constitui de um processo que segrega as populações em 

espaços de composição social homogénea, as quais passam a se distinguirem pelo uso de 

serviços públicos e privados. Nas palavras de Kaztman: os resultados em termo de 

segregação da sociedade podem ser similares aos da privatização desses serviços (Kaztman, 

2001:10). Esse conceito nos possibilitou realizar imi diálogo a partir das falas dos jovens 

residentes na periferia de Rio Branco, na perspectiva deles de periferia. A descrição que esses 

jovens descrevem, por meio de suas falas, o conceito de periferia, revela o tom dessa 

segmentação nessas localidades. 

Utilizamos também, o conceito de Estrutura de Oportunidade, uma noção que 

viabilizou identificar nas novas formas sociais entre as novas gerações, o perfil da 

democratização evidenciado pelos entrevistados. Este acesso às estruturas de oportimidades, 

Kaztman (1999) define como probabilidade de acesso a bens, serviços em que o desempenho 

de atividades, passa pela possibilidade de conseguir ou mesmo alcançar o emprego de boa 

qualidade. Mas, é desses empregos de melhor qualidade que a juventude amazônica, 

especificamente a riobranquense, vem sendo afastada pelo crescente aumento nas 

'^isoanaaucb .^v/v-x»..^ ampliada pelos laços com a segmentação do mercado de trabalho como 

honzonic pára Doa parte dos jovens, como assim evidenciaram as falas deles. 

Por fim inspu-ado na dialética imaginário-simbólica Rémy (2004) observou que "a 

significação simbólica da cidade é importantíssima, na medida em que, inscreve na sua 

construção e nos sexis monumentos a sua história e a das suas relações com os espaços 

exteriores que ela controla". Por meio desse conceito conseguimos estabelecer uma ponte para 

compreender a construção da ideia de "cidade sustentável", expressando que a periferia de 

Rio Branco é um espaço exterior, que mantém ligações com a cidade urbanizada em seu 

período mais recente. ^ 

' Foi através do conjunto desses conceitos que adentramos na análise das histórias de 

trabalho dos jovens e das suas novas formas sociais que serão apresentadas através dos 

achados de campo. 
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Caminhos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa 

Os passos na Coleta de Dados 

A Coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa qualitativa com entrevistas semi-

estruturadas' que resgatasse a história de trabalho. O foco foi uma juventude proveniente de 

segmentos sociais seringueiros de 13 a 29 anos. Inicialmente uma pesquisa piloto foi 

elaborada e aplicada apenas em locais de trabalho no centro da cidade com fim de testar o 

roteú-o das perguntas e se estavam afinadas com os objetivos da pesquisa, algumas dessas 

entrevistas foram aqui aproveitadas. Em seguida, iniciou-se efetivamente a pesquisa de 

campo. Os dados foram coletados em três pontos da cidade (no Centro Comercial, na Baixada 

(que integra vários bairros periféricos) e no C R A S - Centro de Referência e Assistência 

Social na Baixada / Regional V I - perfazendo um total deí47 entrevistas gravadas em Mp4. 

Foram entrevistados 12 jovens no comércio do ceniro da cidade, no ato de suas 

atividades podendo, assim, observar sua rotina diária de trabalho. Era necessário esperar um 

momento para ser introduzido e explicado o objetivo da pesquisa, algumas vezes interrompida 

para o atendimento de algum cliente. Foi assim com iraia jovem artesã que produzia 

artesanato decorativo. Esse "espaço" permitia a observação da forma como se dava a relação 

da jovem com os interessados por sua arte. Uma relação quase sempre marcada por uma troca 

de informações mútua, onde a artesã reforçava a originalidade de suas peças. O trabalho assim 

sob visibilidade social permite ao pesquisador observar situações que fora desse contexto 

talvez não se evidenciasse. 

^ O roteiro encontra-se em anexos. As questões foram apresentadas de forma intercalada para o entrevistado, não 
seguindo uma mesma sequência. No momento das entrevistas buscava-se observar a simação em que_̂ yiviam e 
trabalhavam as ̂ atividades que buscavam como fonte de trabalho, em quais espaços encontrava brechas no 
mercado de trabalho urbano, através do acesso que evidenciavam as fontes de trabalho do sistema económico. 
Assim, o roteiro, foi um instmmento para atingir esse objetivo guiando as entrevistas para dá início as conversas 
que se seguiriam, ou que precisavam ser retomadas. No entanto, vale ressaltar ainda como destacou Brandão 
(2002, p.38) que a entrevista como instramento de coleta de dados, não se reduz a uma conversa, ela é também 
um trabalho que reclama uma atenção "permanente" do pesquisador aos seus objetivos, obrigando-o a colocar-se 
intensamente à escuta do que é dito, a refletir sobre forma e conteúdo da fala do entrevistado, os encadeamentos 
as decisões, contradições expressões e gestos. Dessa forma, coletar os dados por meio de entrevistas, não 
representou aqui, um mero "lançar de redes" sobre as águas para ver o que se colhia, mas do que isso, o fato de 
colocar-se intensamente à escuta do que o entrevistado revelava, levou-me a ter que primeiro entender a "história 
de toda uma vida" através de expressões, gestos, encadeamento que eles feziam muitas vezes de seus próprios 
percursos de trabalho, onde muitas vezes começavam por um fato fora de suas histórias de trabalho, para em 
seguida ligar isso com suas formas de sobrevivência. Isso ocorreu de forma mais frequente na entrevista com os 
mais velhos, mas também com os mais jovens. v 
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Foi observado também que o cotidiano de trabalho possibilitava aos jovens uma maior 

vivência nos espaços da rua, o que de forma direta ou indireta passavam a identificá-los como 

trabalhadores de rua. Uma vivência que marca o imaginário desses jovens em suas relações de 

trabalho que vão se firmando no espaço urbano. 

Outras 23 entrevistas foram realizadas nos bairros da periferia de Rio Branco, no 

contato com a privacidade do local de residência desses jovens. O espaço da casa gera 

condições de visibilidade de modos de vida, de formas de sociabilidade da família, bem como, 

dá uma dimensão da sua localização socioespacial, na cidade. O bairro, também, expressa a 

forma da integração social na cidade e como pretendíamos anaUsar a relação entre juventude e 

processos de segmentações sociais (Kaztman, 2001) ir aos bairros, revelou-se uma 

necessidade imperativa. 

Destacamos aqui, que não estamos abordando a juventude em Rio Branco como se 

houvesse uma comvmidade juvenil separada do resto da sociedade. Mas, pela necessidade de 

contextualizar suas especificidades, o conjunto dos bairros foi delimitado tendo em vista a 

espacialidade da Baixada (também conhecido como I I I Eixo Ocupacional de Rio Branco) que 

historicamente revelou-Se um espaço ocupado, por segmentos sociais, cuja origem seringueira 

produziu uma identidade sócio-espacial periférica". 

Foram efetuàdos 12 relatos com os/naic 1 Pomo não foi possível entrevistar 

respectivamente pai e filho, porque difícil seria encontrar os dois, no mesmo momento, fosse 

em casa ou no trabalho, as entrevistas entre as gerações ocorreram, então, ora com jovens, 

ora com pais. Aos jovens era solicitado que relatassem a história de trabalho dos pais e as 

sims. Aos pais era solicitado que rememorizassem suas vivências de trabalho no seringai. 

Nesse momento das entrevistas, as mudanças geracionais nas formas de ocupação e execução 

do trabalho eram visivelmente observadas quando, ambos começavam a se expressar: os mais 

velhos eram logo envolvidos pelo tom nostálgico, j á os mais novos revelavam o entusiasmo 

por dia melhores. 

O outro local onde foram realizadas as entrevistas foram dentro do chamado bairro 

Sobral; mas as entrevistas não foram feitas na casa do entrevistado, e sim na Unidade de 

Saúde e no C R A S (Centro de Referência de Assistência Social). A escolha desses locais 

estava associada às dificuldades encontradas na hora de abordá-los em suas residências, onde 

* Esse processo foi retratado em dois esmdos fimdamentais sobre este lugar que recebeu o nome "Baixada" por 
se localizar na parte baka da cidade. Este local fica totalmente subsumido dentro da floresta, sendo "difícil 
imaginar que ali tem uma cidade". 
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quase sempre éramos recebidos com desconfiança. Já nos locais acima descritos verificava-se 

uma maior abertura para participarem das entrevistas, pois ali os agentes de saúde 

respaldavam nossa presença. Na unidade de saúde, as entrevistas ocorriam após o 

atendimento médico e no CRAS, no momento de inscrição no Pro Jovem Urbano. Os casos 

que se encaixavam no perfil da pesquisa eram solicitados sua participação como 

entrevistados, caso aceitassem, efetuavam-se os procedimentos da pesquisa semi-estruturada. 

O roteiro da entrevista consta nos anexos. 

Em relação às entrevistas com os mais velhos, a coleta de dados seguiu a metodologia 

dos depoimentos orais e foi levada em consideração a argumentação de Harres (2004): "uma 

metodologia que possibilita a criação de fontes para estudos que levam em conta as 

experiências e os pontos de vista dos indivíduos"^. Esta autora alerta ainda que há toda uma 

dimensão social presente no trabalho de rememorização, e que através do relato de um 

narrador sobre sua existência "[. . .] se delineiam as relações com os membros de seu grupo, de 

sua profissão, de sua camada social, de sua sociedade global, que cabe ao pesquisador 

desvendar. Desta forma, o interesse deste ultimo está em captar algo que ultrapasse o caráter 

individual do que é transmitido e que se insere nas coletividades a que o narrador pertence" 

(Queiroz, 1991, p.6, apud Harres (2004:145)). 

Coletamos os dados com os mais velhos focando os relatos na busca desse "algo que 

ultrapassasse o caráter individual do que é transmitido" e procuramos mergulhar nas 

coletividades através do narrador, quando demonstrava pertencer a elas através da valorização 

das experiências vividas. Assim passamos a considerar que a memória tem um trabalho 

importante na formação das identidades não somente pessoais mais também sociais. (Harres: 

2004). 

Assim, como salienta Harres (2004), o que aparece como fundamental na memória 

individual é justamente a dimensão social. As historias de trabalho não dizem respeito a algo 

próprio de interesse apenas individual, antes, expressam experiências compartilhadas na quais 

memórias e lembranças podem se revelar fontes empíricas valorosas para compreender a 

memória coletiva . 

'' Cf in. História Unisinos Vol. 8 n° 10. Jul/Dez.2004, p. 143-156. Marluza Marques Harres é professora e 
pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em História da UNISINOS. 
* Para Maurice Halbwachs In Harres (2004:145). A memória coletiva apresenta a memória como um fenómeno 
social em que sua preocupação ao buscar compreender a memória individual parte da ideia que considera o 
individuo como um ser social, integrado em meios sociais que conformam a sua percepção acerca dos 
acontecimentos vistos e/ou experimentados. A expressão "Memória Coletiva" refere-se a acontecimentos vividos 
em grupo, pois sempre vivemos nossas experiências em relação com os que nos cercam, onde noções e imagens 
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Captar esse ser social que foi o seringueiro, é buscar na memória coletiva as 

experiências individuais de trabalho desse grupo. Em seus relatos foi possível identificar 

lembranças em comxmi. A esse respeito Halbwachs (apud Harres, 2004:147) explica que isso 

é possível porque eles são indivíduos que se lembram, enquanto partes do mesmo grupo, pois 

a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter, por suporte, um conjunto de 

homens. No entanto, este autor ressalta que não é suficiente reconstituh peça por peça de um 

acontecúnento ou de imia época passada para se obter uma lembrança. É preciso que esta 

reconstrução se opere a partir de dados e noções comuns que se encontram tanto no nosso 

espírito (no caso dos entrevistados) como nos outros (seus contemporâneos). São esses dados 

e noções que passam incessantemepte, desses, para aqueles, e, reciprocamente. 

Nas palavras de (Halbwachs, apud Harres, 2004:146) "Somente assim podemos 

compreender que imia lembrança possa ser ao mesmo tempo reconhecida e construída" (idem, 

ibidem). Portanto entre esse grupo a memória foi uma importante fonte empírica para recolher 

informações, que talvez pudéssemos termos obtidos pelos livros de historia regional, mas 

esse recurso jamais substituiria o sujeito histórico, que, vivo, pode falar por si mesmo sobre 

suas vivências e experiências. 

Nesse particular aspecto começamos a compreender porque no relato dos jovens^stes 

não se reconheciam nas experiências sociais de trabalho dos pais. O seringai para as novas 

gerações é algo distante, sendo mesmo impossível fazer uma aproximação deles com esse 

universo social. O seringai aparece como algo atrasado, de trabalho difícil e penoso, suas 

representações deixam entrever uma subjetividade que nega o passado de seringueiro de seus 

pais. Viver no seringai, na colónia é viver no mato, lun sentimento de distanciamento e em 

muitos casos até de repulsa à vida na floresta. 

Buscamos reter assim, suas novas percepções sobre o trabalho e vivência urbana. O 

trabalho urbano toma-se, assim, incorporador de novas formas sociais, ao mesmo tempo em 

que, favorece uma combinação de influências responsável pelas vivências sociais 

contemporâneas pelo trabalho na cidade. 

O procedimento adotado para a escolha dos entrevistados - o critério adotado para 

ser um possível entrevistado era: a) ser filho de segmentos sociais seringueiros; b) estar na 

faixa etária de 13 a 29 anos e c) ter trabalho ou ocupação em Rio Branco. Não havia 

que aplicamos a essas experiências são tomadas do meio social em que vivemos. Para esse autor a memória 
individual está apoiada na memória coletiva por afirma o caráter intrinsecamente social do homem. (Idem, 
ibidem). Com base nisso, tomamos a memória coletiva implícita nos relatos individuais para saber um pouco 
mais das relações de trabalho vivida por essa sociedade seringueira da época. 
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preferência de local para a entrevista com os jovens, desde que atendidos os critérios 

mencionados. Algumas entrevistas foram realizadas na rua, seja no centro da cidade ou no 

bairro enquanto os jovens trabalhavam na venda de alguma mercadoria como picolés, CDs, 

salgados, ou simplesmente estavam nas esquinas das ruas, sentados em bicicletas 

conversando. Outros foram abordados na própria casa, ou quando se deslocavam para buscar 

informações no C R A S (Centro de Referência de Assistência Social)^. 
l I A 

A escolha da Baixada foi importante para presenciar a realidade social dos bairros, 

periféricos. Observou-se que nesses lugares os jovens ficavam completamente à vontade, 

muitas vezes sem blusa, descalços; era comum ver três quatro jovens na esquina de bicicleta, às vezes 

fimiando, consimiindo drogas ou simplesmente papeando na varanda da própria casa ou de um vizinho próximo. 

Então, nossa presença muitas vezes, não era bem vmda. Por essa razão, a entrevista teve que ocorrer com quem 

se dispunha. Algumas vezes, fomos abordadas para dar explicações do que estávamos fazendo 

ali. A presença da câmara digital os incomodava muito, e também a do gravador, saber de 

suas histórias de trabalho era para muito deles uma verdadeira intromissão em suas vidas 

pessoais. 

No entanto a presença da assistente social do C R A S amenizava bastante esse tipo de 

situação, até porque a sua presença já era mais conhecida e aceita no bairro '̂. Estas foram 

' Uma estratégia adotada foi ir aos sábados' para entrar nos bairros, pois à primeira aproximação aproveitei o 
trabalho da assistente social (do CRAS) nessas comunidades devido sua experiência e conhecimento da 
população a ser investigada. A própria assistente social levou-me a alguns desses entrevistados que fizeram parte 
da pesquisa. Foi preciso esse acompanhamento com a assistente social, devido à espacialidade na periferia 
apresentar uma forma de "becos", como o do Abacaxi, onde foram realizadas entrevistas; nesse caSo, como já 
tratamos alhures, era comum encontrá-los em situação de desconfiança em relação a presença do pesquisador. 
Durante a semana o bairro tinha certo aspecto de esvaziamento, ò movimento maior era de crianças saindo de 
escolas. Quando fomos a primeira vez em um sábado, observou-se que, a visibilidade deles nas ruas ou em frente 
às casas eram mais recorrentes e, portanto mais fácil para abordá-los. Entrar e sair desses lugares necessitava que 
se tivesse algum conhecimento de onde se entrou e por onde se iria sair, porque nem sempre o caminho da 
entrada era o mesmo da saída, devido as ruas nesses becos configurarem muitas vezes um "labirinto". Esses 
becos têm como referência as "vias centrais" da Baixada, porque uma vez estando dentro deles, experimentava-
se um mundo à parte da cidade mais aberta e de contatos sociais mais previsíveis. 

O IBGE ao fazer o mapa da malha setorial riobranquense, dividiu a cidade em 83 setores censitários para o 
recenseamento de 2000, sendo que as invasões e ocupações de bairros novos foram contadas na área dos já 
existentes em 1996. Assim, os bairros que formam o Terceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco permaneceram 
agrapados em alguns setores. Sabe-se que os bairros que atualmente formam a área da "Bakada da Bahia" ou 
simplesmente "Baixada" são íhitos da expansão do Terceiro Eixo, que antes tinha apenas 8 bairros, sendo eles: 
Palheiral, Bahia, Bahia Nova, Glória, Pista, Aeroporto Velho, João Eduardo I e João Eduardo II. Segundo o 
Setor de Georreferenciamento da PMRB, atuahnente essa região tem em sua área a quantidade de quinze bairros, 
sendo eles: Palheiral, Pista, Bahia Velha, Bahia Nova, Aeroporto Velho, Glória, João Eduardo I e João Eduardo 
II, Boa União, Airton Sena, Sobral, João Paulo n. Plácido de Castro, Boa vista e Floresta Sul. Cf, in. Lima 
(2006, p.94). 
" Situação completamente diferente em relação às encontradas no centro da cidade, onde o acesso a es?es jovens 
eram mais previsível, e contava-se com outras situações do lugar - por ser um local de comércio - o trafego 
constante de pessoas garantia uma maior individualidade e até desprendimento dos jovens em participar como 
entrevistados dessa pesquisa. Uma sitaação em muitos casos certamente oposta as encontrada nas entrevistas 
realizadas no bairro. 
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algumas das dificuldades encontradas para coletar os dados. Os trabalhos de Luiz Antonio 

Pinto de Oliveira (1982) "O sertanejo, o Brabo e o Posseiro: Os cem anos de andanças da 

população acreana na periferia de Rio Branco" e um trabalho mais recente de Reginâmio 

Bonifácio de Lima (2006) "Sobre terras e Gentes: O terceiro eixo ocupacional de Rio Branco 

(1971-9182) logo me levaria a identificar trajetórias comims, centradas na conhecida Baixada, 

que integra vários bairros. Todos esses bairros*^ têm em comum, o fato de serem criados e 

habitados por segmentos sociais seringueiros. 

Como propõe Brandão (2002 p. 127) O processo de configuração do campo de 

pesquisa impõe vim tempo de experimentação, em que o pesquisador vai se familiarizando 

com as alternativas de tratamento do problema e as vantagens dos diferentes ângulos de 

informação. Isso não se aprende senão pela prática, pois através dela enfrentam-se situações 

que permitem e, algumas vezes, obrigam a experimentar correções, ajustamentos e 

alternativas acompanhadas de reformulações. As entrevistas ocorreram entre agosto à 

dezembro de 2008 e em fevereiro de 2009. Nesse ultimo mês, nos deparamos com outra 

paisagem nos bairros, marcada pelas chuvas'^, pois esses bairros em boa medida cresceram às 

margens do rio Acre configurando populações ribeirinhas. 

Assim, a cidade como que escondida embaixo das arvores revela uma periferia mtiito 

próxima ao centro da cidade. Anotamos também, em relação à quantidade de jovens a serem 

entrevistados, que, este procedimento seria orientado pelo que propôs Pais (2001, p.llO) 

acerca de que em uma pesquisa qualitativa o que importa não é o número de entrevistas a 

serem feitas, mas a possibilidade de se atingir uma saturação informativa, pois como propõe o 

referido autor, nesse momento o importante é conhecer de modo aprofimdado os percursos 

João Eduíffdo, Palheiral, Bahia, Pista, Glória, Aeroporto Velho, Airton Sena, Sobral, e Plácido de Castro, de 
acordo com pesquisa do IBGE foi constatada a quantidade de 33.908 pessoas vivendo nesses locais, residindo e 
convivendo em 14.109 domicílios. Portanto, é certo dizer que, o Terceiro Eixo Ocupacional Expandido de Rio 
Branco representa na Atualidade 14,98% da população urbana riobranquense, e comporta em sua área 17,14% 
dos domicílios riobranquenses. Assim sendo é clara a super-povoação do local em comparação com o restante da 
cidade. Uma área que representa menos de 10% da extensão total urbana da cidade de Rio Branco, comporta 
quase um quinto de seus domicílios, e um sétimo de sua população. Cf, In. Lima (2006, p, 96). A 
representatividade da Baixada foi, portanto, um dos aspectos definidores para que as pesquisas dos jovens 
fossem efetuadas nesse local, e também por seu processo histórico aglutinador das famílias nesse espaço, mais 
do que em oiitros de forma mais densa. 
" Esse período na Amazónia é bastante chuvoso - é quando o volume de águas no Rio Acre aumenta bastante o 
seu leito e a parte mais baixa que é onde se localizam também vários bairros da capital entre eles, os que 
compõem os bairros da Baixada, deixam varias íàmílias nessas localidades desabrigadas. Já p período de Agosto 
a novembro é responsável por mais seca. E nesse período em que ocorreu boa parte das entrevistas, a 
acessibilidades aos jovens dessa localidade era bem mais tranquila. Mas ir aos bairros tendo em vista esse 
contraste, foi importante para observamos as condições de moradia dessa população no "entre chuvas" para 
verificar in loco a estrutura de oportunidade que essa população jovem tem condições de acionar nesses locais, 
em termos de reciffsos urbanos, na periferia em Rio Branco. 
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individuais e o que fazem emergir de diversidade e pluralidades. Assim, quando visualizamos 

esse objetivo nas subsequentes narrativas, entre uma geração e outra de entrevistados demos 

por encerrada a pesquisa de campo. 

Como os dados foram organizados e analisados. 

O desafio de orgamzar e dá sentido a um vasto material compreendendo narrativas 

com histórias de trabalho entre duas gerações, significou valorizar trajetórias individuais e 

experiências vividas, mas não é só isso, nas narrativas*"* deve-se "também aceitar um mundo 

social, formado com outros homens, sobre cujos fins sabemos algo (muitas vezes não muito) 

e, além disto, formado por instituições sociais. Estas instituições sociais determinam o 

verdadeiro caráter social do nosso ambiente social" (Rabuske, 1987:108). 

Isso quer dizer que as narrativas de um modo geral expressam também, suas realidades 

histórico-sociais, revelando os traços de uma natureza social como propõe Bakhtin (2004) e 

não ^)enas a subjetividade do individuo. Diante disso, definir uma metodologia para 

organizar as falas, tendo em conta esse ponto de partida, pressupôs, sobretudo, buscar 

identificar essa realidade subjacente ao conjunto das informações fornecidas pelos sujeitos*^. 

Isso, no entanto, compreende o que já assinalamos anteriormente rumo a um processo que 

identifique elementos de iraia memória colçtiva, que seja capaz de ultrapassar o caráter 

individual do que é transmitido. O narrador e sua fala não somente encontram-se inseridos em 

um universo particularizado, mas também em universos de coletividades, e essas dizem 

respeito a um mundo ^ocial construído por meio de realidades histórico-sociais 

compartilhadas. 

Ao reconstituir o percurso de trabalho de duas gerações pela via dos depoimentos 

orais, através de entrevistas semi-estruturadas, buscava-se ascender a um conjimto de 

informações que nos levasse às suas histórias de trabalho. O passo seguinte para organizar 

essas informações e encadeá-las seguiu três eixos estruturantes, os quais estarão sendo 

evidenciados a seguir. Estes eixos correspondem ao que as próprias narrativas deixaram 

'* Para Bakhtin (2004) esse conceito está envolvido com o fato de que "o ato de fala, ou mais exatamente, seu 
produto e enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como individual, o sentido estrito do termo, 
não pode ser explicado por condições psicofisiologicas do sujeito falante, a enunciação é de natureza social" 
(2004, p.l09). 
" Estamos partindo de uma base epistemológica que considera que o "Ser Sujeito" unplica consciência e 
liberdade, implica que o agente conhece, pondera, fez projetos e age movido por este ou aquele valor. Tudo isto 
dentro dos limites da realidade mundana, da "condition humaine" e dos condicionantes individuais. Cf. In. 
(Rabuske, 1987, p. 68). 

13 



entrever. Eixos estes que representem apenas margens que operacionalizamos para deixar o 

fluxo das narrativas correrem sem necessidade de represá-las, mas unicamente garantir apoio 

ao que procuravam evidenciar. 

A organização dos dados não pressupôs investigar as narrativas como particularidades 

isoladas, mas em conformidade e em cimiplicidade com as possibilidades de entrever uma 

vivência de experiências coletivas comuns pelo trabalho, ligados à realidade histórico-social a 

que esses sujeitos estão envolvidos. Assim a verificação das novas fonnas sociais proposta 

por essa investigação ganha um sentido mais amplo, onde "os fenómenos particulares 

somente são apreendidos "a luz da totalidade" dum mimdo social. " A sociologia deve incluir 

uma pesquisa histórica da situação, com sentido critico, revelando as suas contradições, 

avaliando-a segundo o projeto duma sociedade sem repressão, cujos membros se determinam 

a partir de uma consciência emancipada." ( C f In: Rabuske, 1987:109). 

Dessa forma, os dados foram organizados enquanto aproximaram-se da dimensão de 

um mundo social subscrito que revelasse as novas formas sociais dessas novas gerações, sem 

ignorar, no entanto, que o individual e o social estavam interligados. Consideramos, portanto, 

que as subjetividades que emergiram nas falas auxiliassem na compreensão e exame d*»» 

novas formas sociais em curso entre as novas gerações na cidade de Rio Branco. 

Guiado por esse caminho teórico metodológico, as nanativas wmo instrumento 

analítico nos possibilitou organizar o grupo pesquisado segundo características comuns de 

inserção nas atividades urbanas, para em seguida religá-las com as que destoavam de dado 

padrão no referido momento em que ocorriam no texto*^, sendo através disso que fomos 

paralelamente trazendo tanto o percurso das gerações passadas quanto das atuais para o centro 

de imia análise mais especifica voltada para discutir o curso das transformações que afetavam 

as formas de inserção no trabalho tanto de uma (geração), quanto de outra, evitando, assim, 

colocar as histórias de trabalho dos pais de forma separada, mas procurando evidenciar onde 

Exemplo: selecionamos os jovens que apresentavam histórias de trabalho em mais de três atividades, ou seja, 
intensas transições ocupacionais (já tinham feito várias atividades em campos diferentes de amação), dos que 
tinham permanecido o seu ciclo todo de trabalho em imia mesma natureza de atividades, ou ainda aqueles que 
tinham altemado seu percurso de trabalho apenas em duas atividades diferentes. Assim, nessa assimetria de 
inserção, foi que evidenciamos um processo de histórias de trabalho que destoavam, ou seja, apresentavam 
variações quanto à natureza e a quantidade de atividades já desenvolvidas por estes. Desse modo fomos trazendo 
ora, um grupo comum de características ora outro, para que assim, evidenciássemos as variações presente na 
natureza da inserção dos jovens pesquisados. Esse processo, no entanto, nos trouxe evidências de que o caráter 
da inserção que o jovem riobranquense está efetivando hoje, na cidade de Rio Branco ocorre sob uma situação 
ocupacional flexível, em que nem todos se pode dizer estão sujeitos às mesmas condições de instabilidade 
empregatícia. Alguns trabalhadores jovens dessa pesquisa não variaram tanto suas atividades, já a grande 
maioria, se pode dizer, vive o "aqui e acolá" dessa vivência pelo trabalho. 
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essas histórias se tocavam ou se distanciavam uma das outras. Sendo assim, não buscamos 

enfilekar uma quantidade de respostas, mais ligá-las e/ou desligá-las, quando necessário, para 

que as contradições que separam, até certo ponto, essas duas gerações pudessem vir à emergir. 

Nesse processo, a natureza dessa inserção pelo trabalho foi sendo posta em evidência, 

narrada pelas gerações precedentes em consonância com as de agora, até que se tomasse 

visível a existência dois mundos sociais, diversos, para que, pudéssemos visualizar pelo 

trabalho, as novas formas sociais engendradas pela geração atual. 

A trajetória de trabalho das duas gerações foi então, estmturada em três eixos que já 

nos referimos acima, a saber: "Presença de Trabalho: Inserção em Descompasso"; "Limites 

entre trabalho e escola para uma juventude" e o primeiro que deu início às análises da 

pesquisa empírica intitulado: Trabalho: "do Chão da Floresta ao Chão da cidade". 

Esses eixos tiveram como fimção estmturar as narrativas através das novas trajetórias 

de trabalho, onde as atuais formas sociais foram encontradas espacialmente entre as novas 

gerações, como a casa, a ma (em maior proporção) o comércio. Esses locais mais do que 

espaços onde a sobrevivência económica acontece, expressam de modo significativo as 

mudanças que as famílias seringueiras vivenciam. A forma como os jovens mantém laços 

simultâneos com estes espaços, e aumenta seus vínculos com estes (especiahnente o da rua), 

revelou-se a principal característica com que se organizou e se analisou as falas a partu- das 

experiências de trabalho comuns entre eles. 

O Procedimento foi o de evidenciar que na nova espacialidade urbana, as novas 

gerações ganharam ou estão diante de possibilidades de integração à vida social sob formas 

completamente diferenciadas das que suas gerações anteriores experimentaram quando 

estavam circimscritas a espacialidade da floresta'^. Assim, organizar os gmpos e analisá-los 

O que se toma importante, principalmente, no momento atual em que há uma ampla visão que paira sobre essa 
região como se a floresta amazônica englobasse indistintamente tado, sem perceber que embaixo dessa floresta 
flui a espacialidade de uma vida urbana complexa, fazendo florescer os desafios de se compreender xmia 
sociologia ambiental. Nesta cidade marcada por um forte contexto florestal, a qual considerada em si mesma, já 
se apresenta bastante diferenciada e diferenciadora. É preciso considerar que no momento em que estamos 
pensando a vida social em interação com esse cenário verde, não podemos ficar circunscritos apenas a uma 
questão ambiental, sendo preciso também que se leve em conta à interação desse imenso espaço de vida florestal 
misturado em meio também às necessidades do cimento, e do asfalto. Exemplo disso podemos localizar no que 
acontece com a expansão da periferia por aqui, que ocorre floresta adentro e que a partir disso também, está 
sendo resignificada, pelas práticas sociais locais de uma cultura urbana no meio da selva. Como disse Bertha 
Becker "Já há muito que a Amazónia é uma Selva Urbanizada". Dessa forma, extrair estudos juvenis desse 
contexto toma-se urgente não apenas para localizar o fiituro da floresta de pé, mas inclusive, a base económica e 
social que as novas gerações vão poder dispor em interação com esta floresta. Por isso, mesmo, os destinos 
atuais do desenvolvimento urbano em Rio Branco, passa por esses dilemas, pois não querendo uma floresta 
tombada, precisa ainda, traçar novos destinos económicos, e aí, quem sabe, isso não possa estar na base de uma 
economia da floresta como as ações de governo atuais pretendem por em curso através do propalado 
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buscando formas de mserção no trabalho, nos deixou entrever que, à escolaridade e a 

perspectiva de inserção futura no trabalho representava o caminho para buscar as mudanças 

de suas práticas sociais. 

Mergulhando em cada entrevista o desafio foi também compreender o que os relatos 

significavam em seu contexto de vivências coletivas de lutas e práticas sociais refletidas no 

curso de toda uma vida na floresta. Assim, organizar e analisar os dados tendo em vista, 

categorias mais indicativas referente à vida escolar, percepções que estes tinham sobre o 

trabalho com carteira assinada e sobre a própria inserção socioespacial que faziam por meio 

das atividades que buscavam, e pelo lugar que se encontravam na cidade, representou um 

caminho que nos possibilitou maior clareza para visualizar a natureza dessa inserção pelo 

trabalho, principalmente de seus vmculos com o trabalho na rua. 

Isso significou reconhecer que novos valores e interesses no mundo trabalho estavam 

conduzindo transformações enviesadas e invertidas que explicassem o porquê dessa juventude 

encontrar no trabalho ou na ocupação informal ou precária uma forma recorrente de 

sobrevivência para si e seu grupo familiar. Os jovens investigados nessa pesqvdsa 

demonstraram em suas trajetórias de trabalho uma circularidade de situações nada 

profissionais e nada relacionadas com a profissão de seus pais. 

Problemas no percurso da organização dos dados. 

Foi justamente na hora de organizar os resultados da pesquisa que uma dificuldade 

apareceu. Percebeu-se que estes ultrapassavam em essência os objetivos iniciais do estudo. 

Assim para dar sentido ao volume de informações coletadas sem perder de vista a riqueza e 

originalidade revelada tratamos de enfi-entá-lo sob novas orientações. Passamos, então, a 

procurar validar os resultados tendo em vista questões emergentes na fase de sistematização 

dos dados. Partimos do que propôs Creswell (2007, p 202, citando outros) que o pesquisador é 

o instrumento primário na coleta de dados, e não algum mecanismo inanimado, considerando 

ainda que, os dados que emergem de um estudo qualitativo são descritivos. Ou seja, os dados 

"desenvolvimento Sustentável". Mas por enquanto, esse processo ainda encontra-se em pleno desfecho na cena 
socioeconómica e política em Rio Branco, e por isso mesmo, lança as novas gerações para uma situação 
dramática em busca não apenas de qualquer emprego, mas também por empregos de melhor qualidade que lhes 
possibilitem inserção socioeconómica na cidade. Assim, inserida nesse pequeno clarão de vida urbana, que se 
abre nesse imenso cenário de floresta entrecortada por rios, contando ainda, com a presença das culturas 
indígenas e de sua juventode que terminam por afluir para a cidade, passa a evidenciar um processo que toma o 
cenário urbano em Rio Branco lun ambiente em franca experiência para o surgimento de uma nova escrita de 
cidade, a qual haveremos de aproflmdar nos próximos capítulos. 
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produzidos pelo I B G E (2003) quando apontou que em 2004 "a renda per capita média dos 

moradores da capital era 45% superior à do Estado, mas a metade dos habitantes tinha 

renda média igual ou inferior a R$ 140.40" Schmink (2008, p.l lO). Indicando com isso que 

boa parte da população em Rio Branco enfrenta situações de pobreza urbana através de vmia 

precária inserção de renda. 
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Capítulo I 

Juventude na Cidade - breves considerações sobre os caminhos do trabalho . 

Trabalho e inserção jovem — vínculos em tomo de mudanças. 

Este capítulo visa apontar e discutir as principais mudanças que as relações de trabalho 

vêm atravessando, buscando com isso identificar os efeitos para o jovem na cidade, como fica 

sua condição de inserção e socialização pelo trabalho sob as tendências da sociedade 

globalizada frente aos reiterantes processos de precarização do trabalho na 

contemporaneidade. Antes, no entanto, resgata imia processualidade presente nas formas de 

como os elos entre trabalho e juventude se constituíram e se firmaram por meio de dois 

processos históricos importantes na condução destas mudanças respectivamente, urbanização 

e industrialização. 

E m seguida, çolocando-se ao lado de imi posicionamento mais crítico à cerca das 

mudanças|, envolvendo juventude e trabalho, abre a segimda seção do capítulo, buscando 

analisar e evidenciar os novos parâmetros com que a cidade ̂ com base em novas propostas de 

sustentabilidade |é nnsta em conta+o com os conflitos inerentes as r e l v e s de trabalho e como 

deste processo emerge a necessária discussão aa ciuau^ .,.„,^.«,veí pv«,^, tomar-se ou não, de 

fato, uma luz no fim do túnel, favorecendo com isso, margem a novas escritas de cidade. Com 

estes objetivos, damos início a esta empreitada. 

As relações entre juventude e trabalho estiveram historicamente associadas às 

mudanças inerentes à estrutura à organização social dos grupos. A esse respeito Dubar (1998) 

destaca que na passagem do final do século X V I l l para o X I X os vínculos entre juventude e 

trabalho foram, na França, substancialmente alterados quaiido se institucionaliza a legislação 

da escolarização obrigatória para todos, correspondendo desta forma, a um subproduto da 

consolidação do ideário republicano (apud, Guimarães, apud, Abramo, 2005, p.l55). 

Entendido enquanto atividade resultante do dispêndio de energia física e mental, direta ou indiretamente 
voltada à produção de bens e serviços, contribuindo assim, para a reprodução da vida humana, individual e 
social. Associado também enquanto emprego como fimção a ser desempenhada na ou para a produção incluindo 
aí, as funções de organização, de administração, de governo e de reprodução da vida social num sentido mais 
abrangente. E ainda, como importante referência como processo de socialização e reconhecimento social, bem 
como, força de trabalho tomada em mercadoria. 
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Essas mudanças advindas do ideário da Revolução Francesa instauraram um novo 

vínculo entre juventude e trabalho, em que, emerge uma nova condição juvenil pautada agora 

na passagem de aluno para trabalhador na França. Agora a origem social não exerceria mais 

nenhuma influência, pois, a escolarização obrigatória para todos, como um produto histórico 

passava a imprimir um sentido social, ao ser aplicado a uma grande massa de jovens de uma 

mesma geração e independente de sua origem social (idem, ibidem). 

Mas esse processo nem sempre foi assim. Antes disso, os filhos de camponeses 

operários e artesãos estavam regularmente ocupados, em diferentes ambientes produtivos, 

desde a mais tenra id^e . Inseridos em atividades ocupacionais de forma regular, a condição 

de trabalhador permanente demarcava vínculos também permanentes com o mundo do 

trabalho que desconhecia qualquer regulação (regras, leis) ou passagem previamente 

estabelecida além da condição própria de trabalhador neste período. 

Somente a partir do século X X o elo entre juventude e trabalho é alterado, e a 

condição de trabalhador passa a prescindir a de uma condição de aluno. O caminho da escola 

inaugura um novo tempo para a condição social juvenil tomando-se um elo socialmente 

constmído com base em um elo histórico maior. A escolarização obrigatória buscava 

substituir a inserção regular dos jovens em ambientes produtivos, passando a validar uma 

nova posição e papel, destes, frente à vida social. Dubar (2001) destaca que na França a 

"inserção dos jovens" toma-se irai problema e um objeto de políticas públicas apenas, há um 

quarto de século aproximadamente. 

Essas representaram as mudanças que outras sociedades foram incorporando às suas 

formas de organização social ao longo do século X X , orientadas pelo modelo ocidental que a 

este tempo já vinha desenvolvendo-se plenamente sob a condução de imia vida em cidades"^ 

Como marca dos tempos modernos, esta foi a primeira revolução modema que transformaria o conceito de 
Revolução, passando a significar não apenas mais o giro de mm roda ou um ciclo que sempre fazia algo retomar 
ao seu ponto de partida, pois, passa a significar também a criação de alguma coisa inteiramente nova. A 
Revolução Francesa (1789) levaria o mundo para uma nova era da história, através da permanente revolução de 
ideias e instituições e por meio da obtenção de liberdade sob a orientação da razão. Foi imi tempo em que o 
progresso da razão humana lançaria os alicerces de uma nova era. Diria Hegel a esse respeito: "Nunca, desde que 
o sol surgiu no firmamento, com planetas girando em volta, fora percebido que a existência do homem 
centraliza-se em sua cabeça, isto é, em seu pensamento, a inspiração pela qual ele constrói o mundo da 
realidade" (Cf. In. Kumar, 1997, pp. 92-93). Parece-nos apropriado aceitar essas interpretações acerca da 
Revolução Francesa, uma vez que, é sob este lastro de modernidade que os vínculos entre juventude e trabalho 
passam a ter efetivamente novo sentido, considerando-se ainda o que o monge romano e eradito Cassiodoras 
passou a distinguir como os antiqui e os moderni, indicando com isso uma nova fase que demarcaria o seu 
caráter, enquanto, projeto social e político marcado por novas tendências e aspirações de organização social, ao 
qual não estavam excluídos os mais jovens. 
"̂ Não obstante, destaca Ribeiro (2000, p. 149) que a cidade tem sido tradicionalmente pensada como o lugar da 

modernidade e da democracia. Rémy (2004) destaca que é aí onde a modemidade exibe seus efeitos, e que é 
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consubstanciada a sua formação urbana. A principal característica deste processo, destaca M. 

Davis (2006) de forma mais contemporânea, pode ser encontrado no principal elemento 

integrador que a constitui atualmente, marcada pelo processo da urbanização. 

Davis considera o século X X como o século da urbanização que permitiu à cidade 

consolidar-se historicamente como lugar de emancipação humana, mas lembra que a 

efetivação desse ideário vem enfrentando problemas, como vamos analisar os capítulos 

seguintes. A urbanização contemporânea, deste modo, apesar de ter se iniciado com a 

Revolução Industrial^', passou por diferentes ritmos, iniciando-se como um fenómeno 

relativamente lento e ficou circunscrita aos países que primeiro se industrializaram. Somente 

após a Segunda Guerra Mundial, esse fenómeno foi concluído nos países desenvolvidos e 

iniciado de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos, notadamente na 

maioria dos países latino-americanos e em muitos países asiáticos. 

Considerando o planeta, a taxa de urbanização no início da Revolução Industrial não 

passava de 2%. Segundo dados do Relatório do Desenvolvimento Humano de 1995, 

publicado pela ONU, a população que vive em cidades atingiu 34% em 1960,44% em 1992, e 

no ano 2000 esse dado sobe para 48%. Assim, no imcio deste século X X I , a população urbana 

supera os 50%. Nesse aspecto, vale considerar que há países com altas taxas de urbanização e 

outros ainda essencialmente rurais. 

Para se ter imia ideia, a população mimdial que representa o número total de humanos 

vivos no planeta terra a um dado momento, era no início de 2007 (6,6) bilhões de pessoas. De 

acordo com projeções populacionais, este valor contmua ã crescer a um Títmõ sem 

precedentes. Antes, no século X X , entretanto, a taxa de crescimento vinha caindo desde que 

os índices de crescimento atingiram seu auge em 1963; contudo a população está em explosão 

certo que a mudança não se opera logo de entrada, pois o modelo de cidade enquanto modelo de referência supõe 
^ a desconstrução pelo menos parcial da imagem anterior. Além disso, explica que a mudança não intervém nem 

ao mesmo ritmo, nem do mesmo modo em todo campo, portanto, sequências diferentes podem ser observadas, 
quando estas são tocadas pela urbanização. Rémy busca entender estas mudanças através da análise de várias 
modalidades decorrentes do encontro do rural com a modemidade utilizando-se da técnica do ideal-tipo. (idem, 
ibidem). 

O ocidente empreendeu uma vitória ideológica e económica, em âmbito mundial, pois se a Revolução 
Francesa deu à modemidade sua forma e consciência característica, a Revolução industrial lhes fomecia a 
substancia material, já que, o industrialismo transformaria sociedades ainda na maior parte pobres e agrárias em 
centros concentrados de poder, cujas mercadorias, canhões e navios esmagavam a resistência de todos os povos 
não-industriais. Assim, se os exércitos de Napoleão levaram as ideias da Revolução Francesa a toda a Europa, as 
marinhas de guerra britânica e francesa levaram a mensagem da revolução industrial a todo o mundo. Nesse 
sentido, a mensagem era simples: em nossos tempos, tempos modemos, só há uma maneira de sobreviver: 
industrializar-se. Para o mundo como um todo, toraava-se cada vez mais claro que ser uma sociedade modema 
era ser uma sociedade industrial. Modemizar era industrializar-se - isto é, toma-se igual ao ocidente. Dessa 
forma, em um bom grau nossa própria imagem de modemidade é formada por elementos industriais. (Cf. In. 
Kumar, 1997, pp. 94-95). 
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demográfica desde a Revolução industrial em meados do século X V I I I . Numa entrevista em 

2005, Lévi-Strauss disse: Dirigimo-nospara úma espécie de civilização à escala mundial (...) 

Estamos num mundo a que já não pertenço. Aquele que conheci, aquele de que gostei, tinha 

1500 milhões de habitantes. O mundo atual tem seis mil milhões de humanos. Já não é o 

meu.^^ 

Assim em relação à concentração populacional atual, a Ásia abriga mais de 60% da 

população mundial, com quase 4 bilhões de pessoas. A China e a índia sozinhas abrigam 2 1 % 

e 17% respectivamente. Essa classificação é seguida da África com 840 milhões de pessoas, 

12.7% da população mxmdial. As 710 milhões de pessoas da Europa a fazem abrigar 10.8% da 

população mimdial. A América do Norte abriga 514 milhões (8%), a América do Sul, 371 

milhões (5.6%) e a Oceania em tomo de 60 milhões (0.9%)^"*. 

Todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização recente, 

apresentam altas taxas de urbanização. Isso ocorre porque o fenómeno indusirial, 

principalmente nos seus primórdios, não pode ser desvinculado do urbano. Com exceção da 

China e da índia, com as maiores populações do planeta (como evidenciamos acima) e de 

industrialização recente, todos os países industrializaios e outros que praticamente não 

dispõem de um parque industrial e, mesmo assim, são fortemente urbanizados. 

^ o advento da industrialização trás novas mudanças para o elo que passará a existir 

entre juventude e trabalho a partir do crescente aumento da população mxmdial e da 

urbanização, entendida para os fins desta pesquisa em acordo com Rémy (2004, p. 11). Para 

ele esse processo integra a mobilidade, não apenas de pessoas e de bens inais também de 

mensagens e de ideias na vida cotidiana. Os processos de industrialização vêni, com efeito, 

modificar sobremodo, as condições de produção, e o que antes era utilizável como 

instrumento individual, passa a ser agora acionado por uma ampla instrumentalização sob 

formas coletivas. (idem, p. 18). 

Deste modo o processo de mdustrialização bem como da urbanização revelam-se 

fenómenos que não ocorrem em paralelo, mas pelo contrário, se interconectam, alimentando-

se reciprocamente. Nessa direção nos alerta Heloani, (apud Leite, p. 34) para o perigo de 

cairmos em uma visão determinista do capitalismo que pode privilegiar excessivamente os 

(disponível em http://pt.wikipedia.0rg/wiki/Populacao_m1mdial#Demografia_daJuvenmde). 
^ (disponível em: http://www.publico.pt/Mundo/morreu-claude-evistrauss 1408137). 

(Disponível em: http://pt.wikipedia.0rg/wiki/Populacao_mundial#Demograf1a_daJuvenmde). 
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fatores económicos e tecnológicos em detrimento dos fatores políticos, culturais e sociais que 

também contribuem para conformar essas mudanças. 

A industrialização no que concerne às possibilidades de interferência na estruturação 

das relações entre juventude e trabalho na cidade reproduz as marcas visíveis de um novo 

tempo ordenador dos caminhos tomados pelas sociedades, bem como as formas previstas de 

(não) regulação social do trabalho que passaram a evidenciar as tendências dominantes na 

esteira dessas transformações . 

A cidade como uma nova ordem socioespacial conforme sublinhou Max Weber levou 

"Os cidadãos urbanos a usurparem o direito de dissolver os laços da dominação senhorial - e 

esta foi a grande inovação, de fato, a inovação revolucionária das cidades medievais do 

Ocidente em face de todas as outras - a quebra do direito senhorial. Nas cidades centro é 

norte-européias um dito era conhecido: O ar da cidade liberta" (apud. Ribeiro, 2003, p. 2). 

Assim, com a quebra do direito senhorial, o processo da industrialização passa a 

contar com uma mão-de-obríu, por assim dizer, liberada para inserir-se nas novas atividades 

produtivas que passavam a se aglutinar nas cidades a caminho de novas formas de regulação 

social marcada pela emergência de um novo paradigma produtivo colocado em curso pelo 

fenómeno industrial que tratou de não se desvincular do urbano. Com as cidades europeias 

envolvidas com estas transformações, as relações entre trabalho e juventude ganharam então 

maior visibilidade nO interior dos novos espaços urbanos que daí em diante conformaria uma 

ampla condição de vivências juvenis nestas espacialidades. 

Como destacou Davis (2006) uma mudança subliminar mais profimda, passou a 

ocorrer na história hvmiana, ou seja, imia mudança que iniciada há oito mil anos antes,^Qm a 

revolução da agricultura, levaria mais tarde mais da metade da população do planeta a habitar 

e a viver em cidades, e não mais, plantando alimentos e pastoreando rebanhos. Com esta 

tendência de habitar cada vez mais em cidades, apontou Davis que o crescimento urbano 

mundial só até certo ponto seguiu os passos industrializantes de Manchester, Chicago, ou 

Berlim. Nesse sentido destaca que São Paulo, ainda pode ser considerado um caso válido para 

este modelo. T ,, 

Principalmente em referência a associação que Kumar faz (1997, p. 94) deste processo com as formas da vida 
económica, pois só com a industrialização é que a sociedade ocidental se tomaria, com uma clareza crescente, 
uma civilização mundial. Para o referido autor é difícil saber, e talvez inútil especular, se, sem a tecnologia 
industrial, a "superioridade" do ocidente sobre todos os demais países teria se tomado tão manifesto, pois o 
capitalismo comercial foi uma força inegável, e o ocidente, desde o principio, se colocara à sua frente ao 
assinalar a mudança de direção nos tempos modemos. 
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Com isso Davis nos oferece uma excelente pista que ajuda a entender como ess^ 

transformações leva-nos à situarmos a relação entre juventude e trabalho na cidade sob um 

ponto de vista diferenciado e diferenciador que as experiências juvenis podem revelar em 

diferentes ambientes de regulação social, ou mesmo de interação com o fenómeno da 

industrialização e da urbanização como processos inseparáveis. 

Assim, em cidades que passaram por um acelerado processo de industrialização como 

as da própria Inglaterra (que serve como arquétipo de país onde primeiro emergiu a 

Revolução Industrial), a transformação de trabalhadores jovens em operários de fábricas, em 

detrimento de jovens camponeses, expressam uma marca da forma como a sociedade se 

relacionava com sua juventude e a envolvia em seus processos produtivos. 

É somente quando essas cidades do mundo industrializado avançam em maiores 

processos de produção é que se percebe a emergência de uma maior consciência social de 

envolver mais tardiamente a juventude nos processos de trabalho. Como explica Madeira 

(apud Camarano, 2006, p. 143), '"''nesses países, com o avanço da tecnologia, as famílias vão 

perdendo a necessidade de envolver crianças e jovens no processo produtivo, delegando mais 

tempo para uma formação escolar para o jovem, permitindo com isso, que, o tempo para ser 

jovem aumente em termos de faixa etária, e não o contrário, diminua, a despeito do que ocorre 

com o processo de moratória juvenil verificado em outras sociedades, em que o jovem precisa 

desde muito cedo estar envolvido no processo produtivo de forma regular^^. (grifos nossos). 

Entendemos com isso que a Divisão Social do Trabalho ao introduzir a ideia da separação entre o trabalho 
manual e o trabalho intelectual, produziu imediatamente a divisão da sociedade e a emergência das classes 
sociais, deste modo, passou a constituir parte deste processo. A Divisão Social do Trabalho permitiu 
imediatamente com que a ideia de juventude pudesse ser vivida e representada conforme o modelo de 
organização que a sociedade prescreve pelo trabalho. Assim foi possível evidenciar porque, por exemplo, na 
emergência das sociedades aristocráticas e burguesas como demonstrou Aries (1978) a ideia de juventude fosse 
vivida e representada conforme o modelo de organização social destas sociedades estmturadas em tomo do 
modelo aristocrata e burguês, pois, foi neste período, que o distanciamento da criança do mundo adulto foi 
introduzido, passando estas a ficarem confinadas no interior de suas casas e instimições escolares, processo este 
que levaria a emergência mais tarde, das noções de infância e, posteriormente de adolescência. Porém, como 
destaca Aries (idem) este processo atingiu iniciahnente as crianças da aristocracia e da burguesia para, apenas 
mais tarde, estender-se às crianças das camadas populares, já que neste momento, a realidade social de outras 
crianças e jovens evidenciava o inverso, com os filhos dos operários não tendo acesso aos liceus e as 
universidades, os quais ficavam ligados ainda ao estágio precedente, ou seja, somente ao do acesso ao ensino 
primário. Este fato no século XIX passa a delinear claramente os contornos de uma infância operaria em que, 
para os adolescentes, o trabalho representava o horizonte normal. Este processo dava margem para que os jovens 
operários, não se beneficiassem como os jovens burgueses, desse tempo de latência e de formação que poderia 
possibilitar uma sociabilidade mais adequada e eventualmente uma expressão também, mais autónoma a esta 
juventude. Como o precoce encaminhamento ao trabalho absorvia suas energias sem lhes dar os direitos dos 
adultos. Nesse sentido a família e a classe opertóa tinham necessidade de seus jovens, porém lhes pedia trabalho 
e obediência e, em última instância, silêncio. (Perrot, 1996, p. 84). Essa construção histórica da infância e da 
juventude nos ajuda a compreender nos seus primórdios como as mudanças nos vínculos entre juventode e 
trabalho foram sendo historicamente organizados e determinados em consonância às mudanças que a Divisão 

24 



Deste modo se a industrialização associada aos processos da urbanização introduziu 

mudanças nas relações entre juventude e trabalho requalificando-a e redefinindo as formas 

desta existência juvenil, na cidade, as mudanças são amplamente verificadas entre o mundo 

social dos países desenvolvidos e o mundo social verificado nas sociedades da 

industrialização periférica, ligada ao fato de que associado ao progresso técnico que o 

fenómeno da industrialização favoreceu ao nascimento das cidades fordistas^^ deixarem 

também graves consequências sociais. A esse respeito as perspectivas juvenis mudam 

significativamente considerando-se o mundo social onde este fenómeno é vivido. Assim, com 

a formação dos mercados depois que foram dissolvidos os laços com a domin^ão senhorial, 

demarcando a passagem de feudos à cidade, uma ampla organização social passou a ser 

estruturada. É nesse ponto que as relações entre juventude e trabalho revelam-se novamente 

em mudanças, pois as formas de sobrevivência hxmiana que antes eram motivadas pela 

subsistência, na passagem para uma sociedade de mercado é a motivação pelo lucro que passa 

a organizar este processo como mostra Polanyi: 

Social do Trabalho sofreu, contribuindo para determinar assim, que este não foi um processo que seguiu de 
maneira uniformizada para as sociedades alhures, (posto que também, deve se considerar a forma como que a 
presença do capital, da urbanÍ2ação e da universalização dos diretos sociais, também acelerou mais ou menos os 
ritmos dessas mudanças em cada sociedade onde estes processos foram se estabelecendo), principalmente para as 
latino-americanas, quando vemos que a partir das mudanças mais contemporâneas, boa parte da juventude ainda 
evidência graves dificuldades para ter acesso a esses benefícios que emergiram com a consolidação da nova 
sociedade modema, definindo com isto, o fato de que, as mudanças ou permanências na estratura social acabam ' 
por se revelar também definidoras dos modos específicos desta inserção (jovem), posta em ritmo pela Divisão 
Social do Trabalho em suas diferentes nuances e formas críticas se assim o consideraroos. (grifos nossos). 

Kumar, (1997, p. 95), destaca que é difícil pensar o mundo moderno sem nos lembrarmos de aço, vapor, 
velocidade, já que desde a grande exposição de 1851 na Inglaterra até as feiras mundiais da década de 1930 nos 
Estados Unidos, o industrialismo frombeteou suas realizações e proclamou-se como salvação da humanidade. 
Diz este: "As grandes cidades da modemidade, especialmente cidades norte-americanas como Nova York e 
Chicago, são inconcebíveis sem tecnologia industrial. Arranha-céus majestosos, pontes enormes, túneis de trinta 
quilómetros sob montanhas e mares, viagens aéreas supersônicas, satélites no espaço, tudo isso entra em nossa 
ideia de modemidade e tudo isso éfruto de industrialismo. Mas a (cidade for dista, "grifos nossos") identijica-se 
ainda com a ideia de modemidade no sentido de ter desencadeado no mundo um sistema que está em um estado 
permanente de crise e renovação, envolvidas com as mudanças revolucionarias na produção, perturbação 
ininterrupta de todas as condições sociais, as incertezas e as agitações eternas, onde todas as relações jixas, 
imobilizadas... são varridas para longe, todas as recém-formadas tornam-se antiquadas antes de poder 
enraizar-se. São cidades que na famosa passagem do Manifesto Comunista (1848) Marx e Engels descreveriam 
como: Sociedade Industrial Capitalista", (idem^ ibidem). Estas cidades demarcam, sobretudo, distinções no 
modo de produzir, de realizar tarefas e de envolver as relações de trabalho sob novos padrões de produção. 
Como diz.Pereira (1998, p. 126) não custa lembrar que foi Gramsci quem cunhou a expressão fordismo para 
referir-se, além de uma forma de organização da produção, a um "estilo de vida", próprio do capitalismo 
avançado (exemplificado pelo sistema criado por Henry Ford para sua fábrica de automóveis). Um momento em 
que o fordismo ultrapassa os portões da fâbrica, e passa á invadir os lares e todas as esferas da vida privada do 
trabalhador, saindo, portanto, de uma linha de montagem para também dá sentido a um ascetismo da vida, o 
"puritanismo", regulação do tempo do lazer, da bebida, da vfda sexual, enfim, os novos métodos'de frabalho são 
inseparáveis de lun modo especifico de viver, pensar e sentir qiíe se traduzem na própria forma que a cidade 
assume. 
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Todas as transações se transformam em transações monetárias e estas, por sua vez, 
exigem que seja introduzido um meio de intercambio em cada articulação da vida 
industrial. Todas as rendas devem derivar da venda de alguma coisa e, qualquer que 
seja a verdadeira fonte de renda de uma pessoa, ela devb ser vista como resultante de 
uma venda. É isto que significa o simples termo "sistema de mercado" pelo qual 
designamos o padrão institucional descrito. Mais a peculiaridade mais surpreendente 
do sistema repousa no fato de que, uma vez estabelecido, tem que lhe permitir 
funcionar sem qualquer interferência externa Os lucros não são mais garantidos e o 
mercado tem que auferir seus lucros no mercado. Os preços devem ter a liberdade de 
se auto-regularem. É justamente esse sistema auto-regulável de mercados o que 
queremos dizer com economia de mercado (Polanyi, 1980, p. 60). 

A cidade, sob esta perspectiva, se redefine então como lugar de produção e de extração 

de mais-valia, por meio do comércio e dos negócios. Deste modo a penetração do mercado de 

trocas é evidenciada em mais aspectos da vida social, fazendo deste mercado de troca, como 

destacou Harvey, um urbanismo característico das sociedades capitalistas, em termos de 

criação, apropriação e circulação da riqueza. Assim, é a própria extração do excedente que 

aparece como condição deste urbanismo contemporâneo e como campo propulsor capaz de 

gerar demanda efetiva pautada nos princípios de imia construção individual do excedente. 

(Havey, 1980). 

A regulação social sob estas características permitiu que os mercados se 

integrassem de forma intensificada, de modo a ficarem também, cada vez mais dependentes. 

Esse processo de mudanças projetou novos cenários para o desfecho do mimdo social 

verificado nas cidades da industrialização periférica, afetando também os vínculos entre 

juventude e trabalho nessas sociedades. Para usar uma expressão de Harvey, deriva disso um 

"urbanismo dependente" já que é pela forma da circulação de riqueza, ou de como ela ocorre 

no território da cidade, que vai determinar como a forma urbana representará um canal para 

extração dessas quantidades necessárias de excedente, que no dizer de Harvey expressa imia 

forma colonial de urbanismo . 

*̂ Entendido por Harvey como envio de excedentes para centros de cidades maiores. Um processe» que leva as 
cidades a se colocarem como canais para a circulação e a concentração de mais-valia, alocando mais-valia 
acumulada dentro de si, em forma de investimentos para ampliar a produção, permitindo com isso uma conexão 
entre urbanismo e crescimento económico. Este processo permite que o aumento do excedente social esteja 
associado à atividade da urbanização, enquanto toma o urbanismo um meio de inter-relações entre as 
necessidades de criar, mobilizar e concentrar o excedente social. Assim, a circulação de excedente fica associada 
ao crescimento da urbanização e vice-versa. Explica Harvey que é a integração espacial da economia que faz 
ampliar a circulação da mais-valia. Portanto foi a penetração da atividade de mercado auto-reguladora na 
produção agrícola e industrial que permitiu o feto de novos centros urbanos serem criados. Para este autor a 
integração espacial para além do paroquialismo - é a principal distinção entre o urbanismo redistribuitívo, que 
prevalecia nas sociedades de laços senhoriais, para o urbanismo do capitalismo mercantil mobilizador das 
relações de urbanização atual. Esíe processo é para Harvey a forma com que a sociedade está ligada a um 
sistema económico COercivo, na medida em que projeta uma forma de lu-banismo que visa articular um 
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É sob a égide deste urbanismo coercivo, como explicou Harvey, que 

apontamos aqui as formas de como as lutas pela sobrevivência do jovem na cidade tomam-se 

acirradas e os envolve em vínculos sociais arrefecidos, e de como disto resulta importantes 

conseqiiências para o sistema social através da visibilidade social do trabalhador jovem na 

cidade. Nesse sentido, a tendência mais recente verificada a partir das economias controladas 

por mercados globalizados nos faz ver como propõe Polanyi (idem) que a economia do 

homem está submersa em suas relações sociais, e assim o homem age para salvaguardar sua 

situação social. ^ 

Um processo que para a vivência juvenil em suas buscas por meios de subsistência 

revela um processo cada vez mais arrefecido, quando se verifica que "em vez de a economia 

estar embutida nas relações sociais, são as relações sociais que se revelam cada vez mais 

embutidas no sistema económico". Essa ideia, proposta por Polanyi (1980), observa efeitos 

perniciosos de uma sociedade controlada por mercados que corre o risco de ser transformada 

apenas em seu apêndice. Assim, a organização do mercado de trabalho, bem como suas 

vantagens económicas em tomo de um mercado livre, não podia compensar a destruição 

social que este acarretaria. Deste modo sob a égide da industrialização eo desfacelamento dos 

laços senhoriais, destaca Polaníyi, o mercado de trabalho revelou-se a mais potente das 

instituições modemas, conformando uma verdadeira utopia económica ̂  

Assim reportamos ao cenário de constituição do mercado de trabalho como resultante 

de um evento histórico importante que possibilitou ao movimento económico de base 

capitalista sustentar-se como necessário a partir da organização da mão-de-obra. Segundo K . 

Polanyi "Com, efeito, o mercado de trabalho foi o último dos mercados a ser organizado sob o 

novo sistema industrial, e esse passo final só foi tomado quando a economia de mercado foi 

pOsta em marcha e a ausência de vmi mercado de trabalho provou ser um mal ainda maior para 

o próprio povo comum do que as calamidades que acompanhariam a sua introdução. 

No final, o mercado livre de trabalho, a despeito dos métodos desumanos empregados 

na sua criação, provou ser financeiramente benéfico para todas as partes envolvidas. (Polanyi, ^ 

espaço económico para a circulação da mais-valia. Desta forma a integração do mercado trabalha para preservar 
este tipo de urbanismo e a lógica premente a sua integração espacial, enquanto as formas capitalistas escapam 
deste modo, de um confinamento urbano. Isso permite para Harvey, portanto, que imi mesmo urbanismo seja 
similar em todos os centros urbanos. Sob esta lógica faz a crítica de que a socie^e é tomada apenas como um 
acessório da economia. C£ in. Harvey. D. (1980). Nesse sentido, como a urbanização não apresenta um único 
ritmo, embora se considere sua similaridade, o esmdo das especificidades, é o que passará a indicar qual tem sido 
esse ritmo na cidade de Rio Branco, campo empírico desta tese, e sua juvenmde aí inserida por meio da 
constitaição e estraturação da urbanização nas trajetórias sociais desta cidade que estaremos analisando nos 
próximos capítalos. 
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1980:99). O grande paradoxo desse processo adviria, no entanto do fato desse mercado livre 

de trabalho através das vantagens económicas que possibilitou produzir uma enorme 

descompensação em relação ao tecido social que foi amplamente destnudo, ou seja, gerou 

uma nova integração ao mesmo tempo em que desintegrou as formas do tecido social vigente. 

Como aponta Polanjd o mercado de trabalho se ergueu sobre os escombros de amplas formas 

integrativas presente na vida social, e produziu também ele mesmo escombros irreversíveis 

inerentes a um sistema de mercado auto-regulável (Polanyi, 1980:99). 

O trabalho moderno baseado em uma economia de mercado e que se apoiava em uma 

mão-de-obra livre (para operar coletivamente as máquinas) representa transformações 

económicas de grande e profundo impacto na estrutura social das cidades e consequentemente 

dos vínculos que iriam demarcar a relação entre juventude e trabalho^'. Os vínculos entre 

juventude e processo produtivo passam a ter como pressuposto um processo de escolarização 

inicial (ou seja, a passagem pelo sistema escolar) antes de sua inserção no mercado de 

trabalho propriamente dito. Nesse sentido, instituições de ensuio e mercado de trabalho 

passariam a manter correlações, que apenas seriam desarticuladas em certa medida, em 

momentos posteriores com as mudanças verificadas nos padrões de industrialização em seu 

desenvolvimento ao redor do mimdo. 

No entanto, foi justamente isso que não se revelou de maneira imiforme para 

todas as sociedades, pois devido o capital incorporar pessoas e espaços de forma desigual, as 

cidades que primeiro se industrializaram, abriram prerrogativas como canais privilegiados de 

integração rumo ao aumento de seu excedente social, tendo em vista, as necessidades de 

mobilizá-lo, criá-lo e concentrá-lo em primeira mão, mas isso é claro, sem deixar de 

evidenciar também as contradições que o acompanharam. 

Na atualidade, os processos de globalização, com a consequente intensificação da 

integração dos mercados e uma escala maior dos fluxos de mercadorias, podem ser entendidos 

Na América Latina, olhando para o caso brasileiro, as mudanças estraturais desencadeadas pela 
industrialização teriam gerado perspectivas promissoras para a mobilidade social, pela criação de oportunidades 
para incorporar ação de mão-de-obra em ocupações novas, mais diferenciadas, de mais status na própria 
indústria, no comércio, nos serviços sociais, na administração pública, enlim, em amplos setores da economia. O 
aumento massivo e progressivo da oferta dos serviços educacionais públicos - do ensino básico ao superior -
teria sido também um mecanismo importante para garantir ascensão social de parcelas expressivas dos jovens, 
que viriam a se engajar no mercado de trabalho nas décadas que se seguiram ao pós-guerra no Brasil e nos 
demais países latino-americanos, tese esta largamente difundida nos estados de mobilidade (Boudon, 1973; 
Weiss, 1986) apud Januzzi, 2000, p. 11-12). O referido autor salienta ainda que, a Expansão das classes médias 
no Brasil e na America Latina , sobretado, as sitaadas mais próximas ao topo da pirâmide social, seria resultado 
não apenas da diversificação da estratura ocupacional, mas também da formação acelerada de quadros técnicos e 
de nível superior no país nas décadas de 1960 e 1970 período em que o Brasil se transformou em direção a um 
país majoritariamente mais urbano, (idem, ibidem). 
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a partir da ideia de um novo paradigma produtivo em curso como revelador das mudanças no 

âmbito do trabalho no mundo contemporâneo. (Leite, 2003, p. 23). Isso toma necessário levar 

em conta o fato de que: 

Analisar o atual processo de reestmturação produtiva de qualquer país ou região 
implica necessariamente considerar que esse processo vem se produzindo no 
contexto de transformações económicas que vêm ocorrendo em nível mundial desde 
meados dos anos 1970, ou seja, o contexto da globalização económica; implica 
reconhecer, que vivemos um processo mundial de transformações. (Leite, 2003, p. 
23). 

Os impactos da globalização são diferenciados não só entre os países, mas também no seu 

Ulterior e que, "todas as cidades estão hoje submetidas a estas tendências desestruturadoras " 

(Ribeiro, 2003, p. 18). Assim, na análise do processo histórico é preciso levar ém conta um 

campo de possibilidades, quando se quer considerar fatores políticos, culturais e sociais, como 

capazes de atuar, também, no direcionamento das mudanças, buscando escapar de uma visão 

determinista do capitalismo. 

Sob esta perspectiva as ligações do jovem com o processo produtivo se encontram 

envolto em processos bem mais complexos, pois, as mudanças no processo de produção 

atingiram novos patamares com a reconversão produtiva, que introduziu o paradigma da 

flexibilidade nas relações de trabalho. Nesse sentido, segundo ressalta Castel (1998, p.527) 

isso não aponta o problema apenas da constituição de uma "periferia precária", mas também, 

o da "desestabilização dos estáveis" como mudanças que se revelam "não muito favoráveis a 

inserção da juventude à vida urbana" (grifo nosso). 

Nesse nível de aproximação nos lembra Leite que (2003:61) o que importa reter no 

momento é o bmtal processo de exclusão social que a reconversão produtiva e económica 

vem provocando em nível mvmdial. Esta constatação permite contextualizar no período atual, 

o trabalho juveml em tomo dessas mudanças. Pois se antes essa mão de obra poderia ser 

encontrada dispersa no campo, agora, essa mão de obra, não está também organizada na 

cidade. Como evidencia Guimarães apud Camarano (2006, p. 172). 

Os grandes mercados urbanos de trabalho parecem estraturados de forma a ameaçar os 
trabalhadores jovens com a reprodução duradoura da instabilidade dos empregos 
precários e da recorrência do desemprego acrescentando que a fragilização dos vínculos 
e intensificação das transações ocupacionais tomaram-se moeda corrente num contexto 
marcado pelo aumento dos patamares do desemprego, pela ampliação no tempo da 
procura de trabalho e pela recorrência na desocupação. Sendo assun, o que dizer das 
condições atuais de inserção dos jovens nesses mercados sujeitos ao intenso e recorrente 
desemprego? 
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Assim, voltando um pouco atrás neste processo, temos no início da industrialização a 

consolidação e estruturação de um mercado de trabalho que organizou a mão de obra 

concentrada na cidade, passando a representar o momento em que, as atividades industriais 

organizaram o trabalho em tomo do chão da fábrica. Este fato permitiu que as instituições 

socims emergissem em meio ao 

ciclo virtuoso do capitalismo nas economias industrializadas que combinasse 
crescimento económico com distribuição por meio de um conjunto de políticas 
públicas que resultaram no que se denominou Estado de Bem Estar Social (...) 
[porém] mais recentemente a dinâmica de acumulação do capital dissociou-se das 
medidas de satisfação das demandas sociais, de tal forma que a articulação entre a 
medida económica e as políticas sociais parece ter se tomado cada vez mais 
improvável, em especial em países em desenvolvimento, cUja integração a uma 
economia globalizada impõe parâmetros económicos incompatíveis com a 
necessidade de inclmão social e govemabilidade democrática (Fleuri, 2007, p. 4-5). 

Polanyi (1980) em seu clássico livro A Grande Transformação afirmava que a 

sociedade precisa ter controle sobre o ritmo da mudança, e não se tomar apenas acessória da 

economia. Pois o risco de se pensar as políticas sociais separadas das políticas económicas é 

duplo dado a emergência de encontrar fórmulas que permitam conjugar o necessário 

desenvolvimento económico com formas de combate à iniquidade. Colocar um ponto final no 

drama da pobreza na América Latina, por exemplo, é algo que se faz urgente para as 

economias em desenvolvimento. 

Neste oonto da análise a principal questão que nos interessa aprofimdar encontra-se na 

legitiinidade .^ue o mercado de trabalho ainda pode oferecer para promover integração-às 

novas gerações. Para isso se considera o momento em que, a industrialização ao favorecer a 

emergência da organização da sociedade capitalista produz uma regulação da economia pela 

sociedade nvim longo período de existência que deu vida aos sindicatos, aos direitos coletivos, 

aos movimentos reivindicatórios urbanos e a própria estmturação das instituições que 

passaram a envolver o trabalho sob garantias sociais, e principalmente ligado a uma ordem 

institucional que promovia ampla afirmação dos direitos sociais como parte da cidadania. 

Tudo isso entrou em questão com a reconversão produtiva definida pela atual crise do 

capitalismo. 

As mudanças na esfera produtiva foram significativamente aceleradas na última 

década do século X X pela robotização e a microeletrônica. No entanto, este processo, 

conduzido por um forte ímpeto capitalista passou a revelar efeitos perversos nas relações 

sociais devido à produção capitalista continuar a ter na mercadoria seu componente básico e 

na expropriação do trabalho seu objetivo maior. Nesse sentido como questionou Sadi Dal 
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Rosso^*' "como se aumenta a produção da mais-valia? " nesse novo momento do capitalismo 

(grifo nosso). 

As respostas a esta questão podem ser encontradas mais amplamente no processo da 

reconversão produtiva que Harvey (1993) interpretou como um processo entendido através do 

"modelo de acumulação flexível". De forma direta, essa transformação tem haver com as 

mudanças no marco regulatório e na organização do trabalho, sendo esse aspecto o de maior 

importância observado por Harvey que propõe: O capitalismo está se tornando cada vez mais 

organizado através da dispersão, da mobilidade geográfica e dds respostas flexíveis nos 

mercados de trabalho, nos processos de trabalho e nos mercados de consumo, tudo isso 

acompanhado de pesadas doses de inovação, tecnológica, de produto e institucional (Harvey, 

1993,p.l50-151). 

As consequências para a organização social das cidades e para as relações sociais de 

trabalho de onde se estabeleceram, introduziram mudanças socioespaciais nos distintos 

territórios constituídos pelas vivências e práticas sociais. A modernização das estruturas de 

trabalho não assegurou que as benesses da riqueza social atingissem um padrão de equidade^ 

configurando um amplo processo de fragmentação, de precarização do trabalho e deterioração 

dos direitos sociais até então assegurados pelo Welfare State. Nas palavras de Cattani: 

As forças sociais do trabalho, os ideais iluministas, a busca da universalidade 
solidária e igualitária, o investimento social e as políticas públicas de inclmão que 
nutriam o projeto moderno em construção, deram lugar à apologia do individualismo 
regressivo, à concorrência exacerbada, às práticas predatórias na selva do mercado 
(...) permitindo com que o mercado se tomasse em um fato social total (2002, p. 8). 

Essas mudanças afetaram diretamente as experiências juvenis em amplos ambientes 

sociais, pois se antes em certa medida, a juventude e o jovem^' calçado por amplas conquistas 

de direitos sociais poderiam contar com a referência, das instituições sociais, depois da 

reconversão produtiva que trouxe "de norte a sul do planeta, as altas taxas de desemprego 

que, a esse período, promoveu o aumento do trabalho precário e a concentração de renda 

que superou recordes históricos, bem como, ainda, o triunfo das desigualdades que passaram 

a existir não apenas nos países de Terceiro Mundo, mas também no interior do capitalismo 

avançado'^ (Cattani, 2002, p. 9) a situação social do jovem na cidade se agravou muito. Nesse 

sentido Castoriadis (2002, p. 18) nos ensina que: 

°̂ Cf. In. Cattani, 2002, p. 332. 
Entendido erwuanto (sujeitos concretos) como propõe Sposito (1994) e juventude enquanto distinção entre 

condição tenSo em vista, os diferentes significados constmídos para esse momento da vida de acordo com a 
sociedade. (Attias-Donffut, 1996). 
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o jovem indivíduo se encontra confrontado com uma sociedade, na qual todos os 

"valores" e "normas" são, de certa forma, substituídos pelo "m'vel de vida", pelo "bem-estar", 

pelo conforto e pelo consumo. Nem religião, nem ideias políticas, nem solidariedade social 

com uma comunidade local ou de trabalho, com colegas de classe. Se ele não se marginaliza 

(drogas, delinquência, "instabilidade de caráter"), resta-lhe a vida real da privacidade, que ele 

pode ou não emiquecer com imia ou várias manias pessoais. Nós vivemos a sociedade dos 

lobbies e dos hobbies. 

Este é um cenário social vivido com mais intensidade no contexto das sociedades do 

capitalismo avançado, pois é preciso levar em conta o que propõe Mingiòne (1998, p. 177) 

"As famílias de rendas baixas ou periféricas, vivendo em condições sociais mais deterioradas 

e instáveis estão excluídas até mesmo desta forma modernizada de autoconsumo". Realidade 

esta, presente em muitas economias na America Latina, em que para uma boa parcela das 

experiências juvenis, constmiir, no sentido de poder acessar uma melhor participação na 

riqueza social, constitui um cenário no qual estes participam pouco, devido às precárias 

condições socioeconómicas que suas famílias apresentam. ^ 

Desse modo as experiências juvenis passam a ser vivenciadas num amplo contexto de 

fragilidades institucionais, j á que os principais efeitos da reestruturação produtiva, 

principalmente a partir da década de 1970, podem ser evidenciados pela emergência de uma 

nova era das desigualdades como destacou Jean-Paul Fitoussi e Pierre Rosavallon, "marcada, 

entre outras, pela perda de institutos de proteção social, pelo aumento das taxas de pobreza 

global e pelo aumento das disparidades sociais, enfim, pela ampliação das margens de 

vulnerabilidade social e económica ". (apud, Santana, 2004, p. 46-47). 

Os desdobramentos desses processos afetam, sobretudo, grupos mais sujeitos aos 

riscos do desemprego (como mulheres, jovens, idosos) uma vez que, õs sistemas de proteção 

que davam amparo ao indivíduo são sistematicamente desarticulados pelas mudanças em 

curso na esfera produtiva que os mercados urbanos vêm comportando (Castel, 1998). 

Principalmente quando levamos em consideração que as relações enfre escola e 

trabalho sofreram efeitos profimdamente desarticuladores com a introdução de novos padrões 

alterando o processo da industrialização sob os moldes fordistas para a atual forma flexível 

que prevê entre oufros, novos métodos de gestão da produção nas grandes empresas, 

reorganizando novamente o trabalho, incorporação de inovações tecnológicas e extemalização 

de partes do processo produtivo, afravés da terceirização, subcontratação da mão-de-obra, e a 

realidade de investimentos racionalizadores. (Pochmatm, 1998). 
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A mudança essencial está no fato de que, se antes havia um mercado de trabalho 

pronto a incorporar esses estudantes recém saídos da escola, agora, isso já não é mais tão 

certo. Nestas cú-cunstâncias, o padrão de inserção ocupacional do jovem foi fortemente 

abalado pela instabilidade elevada e pela precariedade nas condições e relações de trabalho 

promovidas por estas mudanças, (ibidem, p. 40). Estas envolvem em última instahcia decisões 

políticas, já que as mudanças não têm um sentido em si mesmo, a não ser para o individuo 

que a vivência enquanto relações sociais. 

Como diria Godelier (1974), trata-se das intencionalidades do social que não cessam 

de resignificar (produzir novos sentidos) as intencionalidades dos agentes. Para este autor, 

esta é uma luta onde as "intencionalidades do sociaf não cessam de estarem resignificando as 

"intencionalidades dos agentes" buscando enquadrá-la em um fenómeno social. ( C f In. M. 

Godelier (1974). 

Dessa forma, a introdução da "flexibilização" nas relações de trabalho, o crescimento 

do trabalho em tempo parcial, trabalho por tempo determinado e o "conta própria"; bem 

como, o uso intensificado da subcontratação, do trabalho \, do desemprego e da 

redução do emprego industrial, têm provocado mudanças pouco propicias à permanência dos 

vínculos entre juventude e trabalho. O jovem urbano passa agora, a buscar nas ruas e no setor 

das atividades informais sua inserção económica de modo a responder suas necessidades 

diárias^^. 

^̂ Pesquisas realizadas por diferentes países na América Latina foram voltadas para conhecer "A diferenciação 
espacial nas Américas". A fragilidade dos vínculos enfre juventude e frabalho evidencia-se por meio de vários 
processos. No Uruguai as pesquisas estão voltadas para buscar saber a importância do fenómeno da segregação 
urbana na explicação das novas modalidades de pobreza nas sociedades latino-americanas, comandadas pelo 
Gmpo de Estados Sobre Segregação Urbana - GESU. No Brasil esses estados realizados pelo Observatório das 
Mefrópoles a fravés do Institato de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) estão voltados para a 
análise sobre os impactos da globalização nas estraturas socioespaciais de mais de 15 mefrópoles brasileiras^ 
Essas iniciativas constataram um mesmo ponto central: o fenómeno da Segregação Urbana nos países da 
América Latina não é novo e ainda que, mecanismos distintos existentes nos países da América Latina atuaram 
como forças de amortecimento dos efeitos de um desenvolvimento que, desde a sua origem trazia a marca da 
concenfração da riqueza e da renda, dessa feita, a inserção das economias latino-americanas na globalização 
enfraqueceu aqueles mecanismos amortecedores e tomou a concentração territorial da pobreza desencadeadora 
de processos de reprodução das desigualdades e da exacerbação das tendências a fragmentação do tecido social 
inerentes ao modelo de organização sócio-produtiva difimdido pela globalização. Nesse sentido, um conjunto 
combinado de processos em curso vem fransformando o sentido e os efeitos da concenfração territorial da 
pobreza como: a segmentação do mercado de trabalho; o enfraquecimento dos regimes de bem-estar social, 
estraturados nos países da América Latina na fase anterior como um misto de direitos sociais seletivamente 
assegurados. Ribeiro et al (org). A Cidade contra a Escola? 2008, p. 15-16. Desse conjunto de efeitos a 
segmentação do mercado de trabalho é o processo que mais responde pelos vínculos mais desasttosos na relação 
enfre juventode e frabalho no período atoai, mais esta é uma ideia que iremos desenvolver mais especificamente 
nos capítolos seguintes, já que esta representa um processo que vem mantendo relações esfreita com a 
precarização do mercado de trabalho, posto que, também implica em restrições no âmbito das disputas pelo 
emprego e pela mão-de-obra. 
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Os processos de flexibilização do trabalho que tem levado à desregulamentação de um 

amplo sistema social (envolvendo leis de proteção direta ao trabalho, sistema previdenciário 

entre outros) integram um contexto de baixa proteção do trabalhador, cujos efeitos são 

evidenciados, pelas desigualdades e pelps impactos destas transformações económicas wsa^ 

estrutura social cada vez mais dualizada e numa cidade mais segregada entre ricos e pobres 

(Ribeiro, 2003). 

Assim, se no início do processo de industrialização, o trabalho era visto pela 

necessidade de mobilizar mão-de-obra para pôr em movimento as máqumas, caracterizando 

vm período de pleno emprego^ ,̂ agora, esse mesmo trabalho é visto como um processo que 

dispensa a força de trabalho já que as inovações passam a ser altamente lucrativas e, portanto, 

sem compromisso com o trabalho social, levando os problemas urbanos a atingirem outro 

patamar, onde, podemos identificar tendências antissociais que não geram situações de coesão 

social. 

Como disse Robert Castel (1999), "Associar trabalho estável e inserção relacional 

sólida vai caracterizar imia área de integração; enquanto a ausência de participação em 

qualquer atividade produtiva e o isolamento relacional vai ter como consequência os efeitos 

Para o caso brasileiro como observamos alhures [evite o emprego de termos que não sejam mais usais, este 
termo caiu em desuso há tanto tempo, que eu com 50 anos nunca usei e só vi empregado raramente em textos do 
século retrasado ou mais antigos, além disso tem sentido impreciso: "em outro lugar", que pode até não ser na 
tua tese. Empregue um termo que indique precisamente onde "observamos"] o momento da industrialização 
levou os jovens das gerações de meados das décadas de 1960-70 do século XX a poderem contar com amplas 
formas de engajamento no mercado de trabalho nas décadas que se seguiram no pós-guerra. É que, a 
diversificação da estmtura ocupacional levou a uma significativa expansão do emprego, principalmente em 
relação às atividades industriais. Como explica Jannuzzi (2000, p. 11), ''ainda que a mudança da estrutura 
ocupacional brasileira neste século não possa ser explicada somente pelos efeitos diretos e induzidos da 
introdução da indústria — dado o padrão disseminado da urbanização e terciarização do perfil ocupacional pelo 
território brasileiro (Patarra, 1978) — não há como não reconhecer a importância dos efeitos da expansão 
industrial - em especial no pós-guerra sobre a demanda de serviços urbanos no país e seus desdobramentos 
sobre a mudança da estrutura ocupacional de empregos apícolas para empregos no secundário e terciário de 
ocupações manuais, sobretudo nas regiões onde a expansão industrial se deu de forma mais intensa, como em 
São Paulo e no Sudeste. (...) no bojo da intensa urbanização e industrialização do pós-guerra, as ocupações na 
agropecuária e extrativismo viriam a perder a primazia na estrutura ocupacional brasileira, passando a 
representar 44% dos empregos em 1970 contra 66% em 1940. As ocupações industriais, em contrapartida, 
teriam triplicado seu quantitativo nesse período, passando de 1 milhão para 3,2 milhões de postos de trabalho 
entre 1940 e 1970 (levando com que a participação setorial da industria passa-se de 7,8% para 12% nesses 30 
anos. Desempenho também signijicativo na expansão do emprego neste período tiveram os setores de 
construção civil, comércio e os voltados à prestação de serviços sociais e administração pública, tendência que 
se estenderia ainda pela década de 1970, permitindo uma maior incorporação de mão-de-obra em ocupações 
novas, servindo também como um mecanismo importante de garantia de ascensão social para parcelas 
expressivas de jovens que se engajaram neste mercado de trabalho em expansão legitimado pela acelerada 
formação de quadros entre os níveis técnico e superior com a progressiva oferta de serviços educacionais 
públicos nas décadas que se seguiram a essas transformações estruturais na nascente sociedade urbano-
industrial brasileira" Jeamazâ, 2000, (p. 11-12). 



negativos da exclusão", (apud, Santana, 2004, p.47). Contudo se assim for, qual seria o fator 

integrante desses jovens no processo atual? 

Para tanto, é preciso considerar que, o uso da expressão "paradigma produtivo", 

embora pareça correio, na medida em que, aponta o fato das transformações das formas e 

forças de produção serem profundas e definitivas em relação ao padrão anterior, isso está 

longe de implicar que estejamos diante um modelo unívoco que tenderia a se desenvolver da 

mesma forma em todos os países do mundo. Embora seja indubitável que alguns importantes 

conceitos venham sendo definitivamente substituídos, a maneira como eles são aplicados nas 

várias realidades pode dar lugar a experiências bastante diferenciadas (Leite, 2003, p.39-40). 

Nesse ínterim, a perspectiva apontada por Veltz para o entendimento dos processos 

globalizantes nos possibilita um alerta importante: 

ni el globalismo ni el localismo oírecen uma visión convicent dei mundo. Buscar un 
punto médio tampoco olrece ninguna ventaja. Lo mteresante es ilegar a comprender 
como la economia global hunde sus raíces, de múltiples maneras, em las estmturas 
territoriales históricas, y como global se nutre constantemente de lo local tránsformándolo 
(Veltz, idem, p, 13) ^ . 

Assim seguindo, estas pistas, a desestruturação das redes de solidariedade e de filiação 

social revela-se acompanhada por transformações no processo das construções das 

identidades cunhadas agora por uma lógica de "individualização" (Ribeiro, 2003, p. 8). Nesse 

sentido o referido autor explica ainda, que o individuo não percebe mais sua identidade pela 

relação que mantêm com a estrutura social, buscando produzir, agora, o sentido de sua 

existência na distância de si mesmo e de seus papéis institucionais, produzindo-se assim, uma 

permanente dissociação entre as estruturas objetivas do mundo social e a realidade vivida 

pelos indivíduos, "inaugurando desse modo, cada vez mais, uma crescente tendência a 

sociologia do individuo sem mais papéis institucionais a desempenhar" (grifos nossos). 

Ao que tudo indica, esse processo foi, também, já iniciado nas cidades da periferia 

industrializada, onde os efeitos mais perversos da reestruturação produtiva e da globalização 

se fazem há muito visíveis, principalmente na estruturação da vida social e do trabalho de 

amplas parcelas da juventude. Entre os problemas que este processo difimde e acopla, há xmi. 

"̂Para Veltz, essa relação evidencia as tendências atuais de uma geografia complexa e paradoxal, no momento 
em que as atividades económicas se organizam cada vez mais por redes planetárias, mas ao mesmo tempo em 
comunidades locais fortemente concentradas e «tradicionais» em seu fimcionamento. Cf. P. Veltz, 1999:53-
54). 
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em específico, que nos ajuda a compreender de forma mais aprofundada os rumos que a 

investigação empírica desta tese evidenciou, a saber: a do trabalho precarizado^^. 

Pesa para a juventude nesse processo uma situação involuntária de não-trabalho, de 

um trabalho irregular, ou simplesmente, falta ao jovem oportunidade. Pesa também, uma 

situação de desemprego oculto, marcado por uma diversidade de situações e variedades de 

ocupações e pela ausência de proteção previdenciária ao desempregado, não se constituindo 

assim, em uma condição efetiva de ocupação (Galeazzi apud Cattani, 2002, p. 71). Estes 

efeitos foram, sobretudo, produzidos pelas mudanças que o mundo do trabalho atual vem 

evidenciando, através da intensificação do número de relações de trabalho precárias (idem, 

ibidem). 

Os altos níveis de desemprego repercutem nas formas do trabalho precário, sendo 

esses elementos mais visíveis na conformação da mudança dos vínculos entre juventude e 

trabalho. A investigação acerca da situação de trabalho do jovem no meio urbano pode ser 

considerada pela necessidade de buscar entender, sobretudo, mudanças sócio-ocupacionais 

entre gerações. Sendo, portanto, nesta linha de investigação que inserimos nossas 

preocupações. Têm-se na compreensão das formas precarizadas do trabalho, as pistas mais 

importantes que nos ajudaram a analisar o que encontramos na pesquisa de campo ao estudar 

duas gerações de trabalhadores no Acre. 

Assim, levando em conta a complexidade com que os mercados de trabalho passaram 

a atuar no contexto atual de mudanças, passamos a considerar a pertinência que a discussão 

entre gerações tivera nessa nova dimensão, para compreender a peculiar situação do 

trabalhador jovem sempre condenado por um lastro de permanências Irente a estes processos, 

o que, não deixa em nosso entender de incluir também, às gerações precedentes^^. Isso é tanto 

mais importante se levarmos em conta que, para a geração anterior o trabalho estava 

associado à proteção previdenciária e atado, portanto a ideia de um Estado Providência que 

ajudava a elaborar uma representação social onde o jovem de então, poderia pensar numa 

trajetória de trabalho mais ou menos previsível . 

O qual será mais bem aprofundado em momentos subsequentes. 
Neste sentido, para o caso da pesquisa empírica realizai para esta tese, que pretendeu verificar novas fonnas 

sociais entre as novas gerações na cidade de Rio Branco no Acre, ver essa relação de forma intergeracional 
representou um elemento chave que permitiu melhor evidenciar os achados desta pesquisa em direção a 
possíveis respostas. 

Os estudos de Sennet (2005) mostram como esse processo era muito mais possível para as gerações passadas 
que investigou em relação às atoais através de seus estodos envolvendo a corrosão do caráter que estas mudanças 
passam a ter, levando em conta uma dimensão mais psíquica do trabalhador. 
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Já para boa parcela da juventude atual as incertezas do mundo do trabalho não deixam 

dúvidas quanto ao "caminho das pedras" que a juventude passa a trilhar. Tanto foi o caráter 

desagregador destas mudanças, que Roty fez a seguinte observação: "Não consigo imaginar 

uma cultura que socializa sua juventude de maneira a deixá-la continuamente em dúvida 

sobre seu próprio processo de socialização"^^ ( C f In. Seimett, 2005, p. 138). 

Para o Brasil, isso é tanto mais factível quando lemos em Pochmann que 

as análises recentes sobre as trajetórias profissionais permitem constatar o crescimento 
da vulnerabilidade dos jovens frente ao processo de menor valorização dos diplomas 
tradicionais e de desqualificação relativa dos velhos certificados de formação, e por 
conseqiiência, ainda, o maior tempo de espera do acesso ao primeiro emprego e a maior 
mstabilidade gerada pela passagem por ocupações precárias e pelo desemprego (ibidem, 
1998, p. 42). 

O ambiente produtivo frente às novas características que o trabalho vem assumindo no 

mundo social das cidades resulta, assim, de mudanças mais gerais na economia mundial, bem 

como de transformações profundas nas sociedades contemporâneas, levando-nos a concordar 

com Pochmarm quando aponta que "tais mudanças caracterizam um processo maior de 

transformação estrutural do próprio desenvolvimento capitalista, que aparece na forma de 

alterações concorrenciais e tecnológicas" (idem, p. 43). Os resultados desse tempo signatário, 

poderíamos assim dizer, das necessidades de consumo que emergiram com a produção em 

massa a partir da revolução industrial nos idos do século X I X e de sua expansão para outras 

economias desde então, tiveram conseqiiências no início deste novo século, principalmente 

para os jovens. 

As alterações no paradigma técnico-produtivo e suas exigências sobre a formação 

profissional - com o surgimento de novas qualificações, maior instabilidade nas relações de 

frabalho e modificações na forma do emprego - termina por influir na conformação de um 

Os estudos de Semiet (2005) mostram como esse processo era muito mais possível para as gerações passadas 
que investigou em relação às atuais através de seus estudos envolvendo a corrosão do caráter que estas mudanças 
passam a ter,levando em conta uma dimensão mais psíquica do trabalhador. 

Márcia Leite (2003) a esse respeito reitera que, de fato, quando se pensa no novo modo de acumulação, o 
grande problema que a realidade nos coloca é a incerteza, pois se por um lado, é mais ou menos evidente que a 
tendência à substituição do fordismo por novas formas de organização do trabalho baseadas na flexibilização 
questiona fortemente as bases económicas e sociais sobre as quais historicamente se assentou o Estado 
Providencia, de outro, isso também não significa que a única alternativa a isto seja uma desregularão extrema 
baseado na tentativa de supressão de todas as fonnas de controle social, que historicamente a sociedade logrou 
erigff a fim de por algum termo ao grande capital presente no centro dessas mudanças. Destaca ainda, que na 
relação de Estado Mínimo que estas ideias trazem a reboque, há um caráter altamente excludente, o qual vem 
provocando um processo inédito de concentração da renda mundial, apresentando um caráter tão regressivo em 
termos sociais que o futuro de nossa sociedade parece comprometido, (ibidem, p. 61). 
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modelo de uso e de remuneração bastante distinto daquele que prevaleceu desde o segtmdo 

pós-guerra, acentuando assim, novos direcionamentos para a Divisão Social do Trabalho. Para 

a juventude de um modo geral, seus vínculos com o trabalho diante deste cenário, encontram 

na presença de baixas taxas de crescimento económico, combinado com a escassez de 

empregos de boa qualidade, os principais processos que vem retirando do jovem sua maior 

possibilidade de inserção ocupacional. (Pochmarm, ibidem, p 43). 

Essas mudanças vêm contribuindo significativamente para piorar o padrão de inserção 

ocupacional da juventude, pois levando-se em conta, o padrão de inserção ocupacional, a taxa 

de desemprego era relativamente baixa, e havia oportunidades relativamente amplas de 

ingresso dos jovens nos empregos regulares^^. Mas, é, sobretudo, com o aumento do trabalho 

precário vivenciado no período atual que passamos a considerar que, a condição social juvenil 

esbarra em maiores problemas, se considerarmos àqueles que, seus precedentes tinham como 

possibilidades de inserção (Pochmarm, 1998). 

Isso significa que a emergência do trabalho precário como termo que designa muito 

mais do que uma situação económica, revela, sobretudo, as condições sociais de amplas 

formas juvenis na cidade. E neste sentido isso cresce em importância, em se tratando de 

outros efeitos que acompanham o aumento do desemprego'* .̂ Como destacou Pochmatm, este 

'̂ Este foi um período conhecido como a era de ouro do capitalismo momento em que se presenciou uma maior 
consolidação do Estado do Bem-Estar Social nas principais economias industrializadas que se deu de (1948 a 
1973), quando, desde então, as mudanças no processo de produção começam a produzir um novo cenário 
socioeconómico de mud^ças mundiais, que viabilizaram o crescimento do individualismo de massa, desligado 
de parâmetros instimcionais (Cf In. Pochmann, 1999, p. 37 e Castel, 1998, p. 610). 

Em todo o mundo a condição juvenil revela a seguinte simação: dos 35 milhões de desempregados existentes 
atualmente nos países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), mais 
de 16 milhões são jovens, representando cerca de 46% do total de desempregados. As taxas de trabalhadores 
jovens sem emprego assumiram patamares nunca vistos desde o pós-guerra, no entanto, há três distintas 
sitaações nacionais, as de países com taxas de desemprego expressiva (acima de 20% da PEA; França, Bélgica, 
Itália, Espanha, e Finlândia); países com taxas de desemprego intermediarias (entre 10 e 20% da PEA: EUA, 
Inglaterra, Noraega, Suécia e Canadá); e países com taxa de desemprego relativamente baixas (inferiores a 10% 
da PEA: Japão, Alemanha, Suíça e Áustria) Pochmann, 1999, p. 35). Em relação ao Panorama Laboral da 
América Latina e Caribe divulgado pela OIT, a taxa de desemprego dos jovens é,2^ vezes maior do que a média 
total e quase o triplo da dos adultos. A OIT vem buscando apoiar estes países na formulação e aplicação de 
planos de trabalho decente (significa, contar com oportunidades de imi emprego que seja produtivo e que 
produza rendimentos dignos, segurança no local de trabalho e proteção social), que estão fimdamentados na 
Agenda Hemisférica para o Trabalho Decente 2006-2015. No caso brasileiro as taxas do desemprego juvenil 
conforme os dados mais recentes divulgados pela OIT - Organização Internacional do Trabalho - são os 
seguintes: 67,5% dos jovens entre 15 e 24 anos estavam sem emprego em 2006, delineando uma juventude 
brasileira marcada por altos índices de informalidade e desemprego. Esses dados têm por base a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 1992-2006. Jornal do Brasil. 02/07/2009. Segundo a OIT ainda, 
são mais da metade de jovens do País (34 milhões) que estão sociahnente excluídos pelo desemprego, 
informalidade, e ainda pela baixa escolaridade. Estas informações estão contidas no estado da OIT "Trabalho 
Decente e Juventade no Brasil" que divulgou ainda, que na maioria dos países os jovens apresentam uma taxa de 
desemprego muito elevada e superior a de adultos, o que também é uma realidade para o mercado de trabalho 
brasileiro "com efeito, enquanto em 2006 a taxa desemprego (acima de 15 anos) era de 8,4%, e a dos adultos de 

38 



contexto tem penalizado todos os trabalhadores, em especial os jovens que, diante da escassez 

de empregos, terminam por não dispor de condições de equidade em meio à concorrência do 

mercado de trabalho, permitindo com que, seus problemas de mserção passem a conferir 

especificidade como tema de emprego juvenil (ibidem, 1998, p. 15-29). 

Desta forma partimos da compreensão que o trabalho precário, como perspectiva de 

emprego da sociedade atual, não se encontra em uma fronteira próxima ao desemprego, mas 

sim, muito mais próxima da escassa oferta de trabalho na cidade como iremos esclarecer nos 

capítulos seguintes. Por hora, seguimos buscando na interpretação do trabalho precário um 

conceito que identifique uma situação social especifica de relações de trabalho^^ que 

contemple exercício de atividades laborais não assalariadas e sem os recursos da proteção 

social institucionalizada. 

Estas atividades não assalariadas seriam aquelas exercidas no chamado setor informal 

da economia. Deste modo, "trabalho precário" é aqui entendido, também, como fenómeno de 

proliferação de situações laborais alternativas à relação salarial. Como Galeazzi (2002), 

passamos a expressar no termo precarização uma diversidade de situações laborais atípicas e 

inscritas a partir da redução de direitos do trabalhador assalariado como férias, remuneração 

em período de parada do trabalho por enfermidade, descanso remunerado, seguro para o caso 

de desemprego, aposentadoria e outros. 

5,6%, para os jovens essa cifra se elevava para 17,8%, sendo aproximadamente, 3,2 vezes superior a de adultos, 
e 2,1 vezes acima da taxa geral de desemprego" diz a OIT - Trabalho Decente e Juventade no Brasil. 2009. 
(disponível em HTTP://vrww.oitbrsil.org.br/panorama_laboral.php). Deste modo, o que esses dados sustentam 
de forma geral é uma preocupação crescente da condição juvenil em tomo do trabalho em todo o mundo, ao 
deixarem os jovens em uma condição cada vez mais vulnerável às sitaações de desemprego. 

Este corresponde a um conceito que transcende a própria sitaação de trabalho, uma vez que envolve um 
conjunto de arranjos institacionais e informais que modelam e transformam as relações sociais de produção nos 
locais de trabalho. Nesse sentido Liedke (2002) explica que na passagem do capitalismo competitivo para o 
capitalismo monopolista, a formação de oligopólios e as mudanças nos padrões de industrialização certamente 
afetaram e transformaram as relações de trabalho. Contado, nas sociedades de classes, onde essas relações de 
trabalho ocorrem de forma assimétrica, como relações de dominação e de subordinação, é através dos arranjos 
institacionais, que podem ser negociados entre as partes ou impostos de uma parte sobre a outra. Estas relações 
são tomadas com base em relações de poder, que regulam e transformam o trabalho. Dessa forma, mesmo em 
uma economia de livre mercado, as estratégias competitivas das grandes corporações multinacionais, as políticas 
adotadas pelos estados nacionais e os acordos governamentais multilaterais alteram as relações existentes de 
regulação do trabalho quanto às suas condições. Ademais na perspectiva marxista essas são entendidas como 
relações de exploração, de extração, pelo capitalista do sobretrabalho realizado pelos trabalhadores, tendo como 
objetivo a realização do valor - a acumulação de capital, levando as relações de trabalho a lun caráter conflitaal. 
(ibidem, idem, p. 272). No entanto, como o processo da industrialização vem passando por várias mudanças 
entre as quais, redução do trabalho no chão da fábrica e diminuição de arranjos institucionais como aportes 
intermediadores nas relações de trabalho atuais, entre outros, perguntar-se onde foram parar esses conflitos, que, 
antes podiam ser encontrados nos locais de trabalho para daí serem vividos è tensionados enquanto conflitos 
coletivos, talvez seja na atualidade a pergunta determinante para buscar entender qual coerência há frente a uma 
sociologia da individuação cada vez mais presente e crescente no cxirso das relações de trabalho ataais,̂ e assim 
o considerarmos, (grifos nossos). 
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Na esteira do trabalho precário todo e qualquer benefício desse tipo precisa ser 

financiado pelo próprio trabalhador, colocando assim, em seus ombros a responsabilidade de 

fazer face a todas as incertezas e riscos, a fim de tomá-lo um gerenciador solitário de seu 

próprio percurso (Beck e Beck-Gemsheim, 2002, apud Guimarães, 2005, p. 155). Aliado a 

essa perspectiva, Galleazzi acrescenta que, via de regra, deve-se considerar que essas 

atividades apresentam rendimentos insuficientes para promover mna poupança individual 

capaz de permitir ao trabalhador uma situação laboral similar à do trabalho assalariado 

regulamentado (Galeazzi, 2002, p. 146). 

Neste sentido, é, sobretudo, na mudança do jogo que estmturava a "sociedade do 

assalariamento" (Castel, 1999) que se pode encontrar o ponto central das dificuldades de 

socialização que a juventude atual enfrenta no inicio deste século. Um processo válido tanto 

para sociedades do mundo industrializado, quanto | ^ a as da periferia iiniustrializada. 

De acordo com Pereira esse novo espaço de produção também frouxe uma nova 

divisão internacional do trabalho, criando novos cenfros e novas periferias, na medida em que 

as fases produtivas mais intensivas do trabalho foram deslocadas geograficamente, muitas 

vezes para sociedades não-ocidentais, visando atender um novo perfil de demandas, cada vez 

mais exigentes de variedade e individualidade de produtos e serviços, como símbolos de 

estilos pessoais de viver, e que agora passa a rejeitar os produtos massificados (Pereira, 1998, 

p. 126-129). 

Essa ideia de uma produção com técnicas sofisticadas em pequenos lotes, em vez de 

uma produção de massa que vem corroborar "realmente com uma grande reestmturação do 

sistema industrial, nos níVel nacional e internacional, com a fi^gmentação das grandes 

empresas concentradas do fordismo, sua descentralização produtiva e adminisfrativa, através 

da articulação com pequenas empresas caseiras de alta tecnologia unidas em distritos 

industriais, a exemplo da Terceira Itália" (Pereira, p.l29). 

Como propõe Beck (1992) em sua Risk Society: towards a new modemity, "estamos 

vivendo uma era de riscos para todos". Isso leva os vínculos entre juventude e trabalho na 

cidade a um processo implacável, como o que vem se evidenciando afravés de uma força de 

trabalho não absorvida pelo sistema produtivo, dando margem ás ideias de "frabalho e 

trabalhadores numa sociedade sem empregos" (Pereira, 1998). 

Para István Mészáros (2006, p. 27) nenhum setor do trabalho está imune à miséria 

desumana do emprego e do "trabalho temporário" (casualisation). Na verdade, o "trabalho 

temporário" é chamado, em algimias línguas, de "precarização", apesar de, na maioria dos 
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casos, seu significado ser tendenciosamente deturpado como "emprego flexível". Para este 

autor "A questão não é se o desemprego ou o "trabalho temporário flexível" vai ameaçar os 

trabalhadores empregados, mas quando estes, forçosamente, vão vivenciar a precarização" 

(idem, ibidem). 

Já para Gorz, a figura do precário é a figura emblemática do trabalhador do século 

X X I . Em suas palavras "Nós sabemos, nós sentimos, nós apreendemos a cada um de nós 

como desempregados em potência, subempregados em potência, precários, temporários, de 

tempo parcial em potência". Assim, a figura central e a condição "normal", como tendência, 

não são mais a do "trabalhador", tal como foi compreendido ao longo dos últimos 150 anos. 

Gorz lembm ainda que "normal" parece ser a figvira do trabalhador precarizado que, "hora 

trabalha", "hora não trabalha", que exerce de maneira descontinua múltiplos ofícios, que nito 

tem profíssão identificável e que tem como profissão a de não ter nenhuma, e finaliza dizendo 

que "esta figura central do precário é a que se apresenta potencialmente como a nossa". 

Deste modo com a "globalização" do emprego e do "trabalho temporário" afetando até 

mesmo o mundo c^italista mais desenvolvido. (Mészáros, 2(X)6), a condição juveml tem qm 

conviver com um vínculo do trabalho "sem as perspectivas de sua ejqmmão" (como <te 

o conjunto tmnbém da mão de obra) (Pochmann, 1998). 

Portanto, posicionamentos mais críticos sob os atuais percalços que o mundo do 

trabalho vem passando não deixam de considerar uma realidaie comum em r e l ^ ã o às 

mudanças neste inicio de século para as relações do trabalho ao r&àot do muolo, embora se 

considere diferenças importantes é claro, já que, o processo capitalista não parte das mesmas 

formações históricas. Neste sentido, Pochmann (1998, p. 43) aponta para o fato de que o 

predomínio de politicas d^comprometidas com o pleiM) emprego influeaMíia decidvameaite o 

padrão procáno de inserção ociçacional dos jovens. 

Os mecanismos de intervenção pública que as economias de mercado vêm 

introduzindo nas últimas décadas,visando alterar este desenho que o marcado de trabalho vem 

apresentando têm efeitos diferenciadores temtón i^ra «x: ied^es da industrialização 

periférica. Pois, estas últimas, a exemplo do Brasil, apontam para mecanismos institucionais 

que seguem concepções teóricas diferenciadas em relação à forma de ver e lidar com estas 

mudanças e passam a "depender em boa parte dos modelos de desenvolvimento social 

estabelecidos pelas nações desenvolvidas^^'''' (Píwhmann, idem, p. 76). 

A esse respeito esses modelos de desenvolvimento social estão inscritos dentro de dois planos ou visões de 
sociedade que Pochmann identifica através de dois níveis de orientações que podem subsidiar as políticas do 
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Mas o problema de insuficiência na geração de empregos produtivos hoje enfi-entados 

pelas nações, bem como as dúvidas sobre a capacidade de suas economias de gerarem 

ocupações de qualidade capazes de reverter estes processos do ponto de vista social, estão 

envolto por processos bem mais complexos"*^ que dizem respeito à nova organização 

capitalista do trabalho, referenciada pela precariedade, pela flexibilização, e 

desregulamentação, de maneira sem precedentes para os assalariados (VasapoUo, 2006). 

trabalho para jovens, ou seja, orientações no plano microeconômico, onde as políticas do trabalho tendem a 
concentra-se mais no funcionamento do mercado de trabalho, restringindo-se à atuação pública sobre a oferta e 
demanda deste, já que parte do pressuposto que o emprego no setor mercantil mantenha alguma correspondência 
com a produtividade e o custo do trabalho, assumindo dessa forma, em relação a essas políticas de trabalho o 
papel de agir no lado da demanda de mão-de-obra, pelas medidas da redução do custo do trabalho e da 
flexibilização das regras de contração, que dá a tónica dessa perspectiva. No entanto, nisto entendemos muito 
mais a manutenção do status quo do que algo em direção a mudanças mais significativas nas relações de trabalho 
para o cenário juvenil de forma estrutural. E uma segunda orientação que está sobre o plano macro económico, 
onde as políticas do trabalho possuem um objetivo muito mais amplo do que a simples atuaçik) scrf>re o mea-cado 
de trabalho. Neste aspecto aponta Pochmann que os responsáveis principais pela determinação do emprego não 
são apenas os indicadores empresariais, mas sim, as variáveis-chave, do investimento e do gasto público, como 
forma de tomar mais eficaz a geração do emprego (políticas ativas) e também mais adequado o tratamento social 
do desempregado através das polfticas compensatráias (Pochmann, 1998, p. 77). Mas estas duas esferas de 
atuação das políticas de trabalho para o jovem estando diretamente associadas às correntes do pensamento 
económico que se strinessaem na identificação do tema enq>rego constituem uma análise que, não temos por 
objetivo aproflmdar aqui, mas somente identificar que sobre estes dois planos, (seja, ora por um, ora por outro) 
as sociedades vêm organizando seus modelos de desenvolvimento social, e, que, via de regra, não deixa de 
passar pelo tema da qualificação profissional. Nesse aspecto esta, corresponde a uma questão que mais 
diretamente nos interessa aqui para pensarmos as bases de onde emerge estas políticas de emprego para o jovem. 
Nesse sentiíto, o debate sobre seus efeitos na p ç a t ^ i o jovem, explica Pochmann (pp, 80-81) podem estar sendo 
associadas, ora a teoria do coitai humano (que defende os investimentos em formação e qualificação da mãorde-
obra como forma de eMontrar emprego regular, com melhor renda e melhor posição ocupacional), ora a teoria 
da reprodução (cujo pressuposto básico assenta-se no fato de o sistema educŝ ional refletir mesmo nas 
sociedades menos heterogéneas e nas desigualdades oriundas da origem social), ora ainda, a teoria do filtro (ao 
destacar o papel da formação profissional na confirmação da hierarquia e da capacitação individual do 
trabalhador, o que reduz riscos e custos do empregador no momento da contratação). Esses conteúdos presentes 
nas polfticas de trrijalho para o jovem buscando estabelecer um desenvolvimento social entre esses segmentos 
inserem também de fbrma polémica a legitimidade temporária que estas medidas oferecem uma vez que, a 
exemplo dos estágios e dos contratos especiais de trabalho dos jovens, ao servirem como meio de estudo e como 
formas de inserção na vida ocupacional, muitas vezes servem também, como forina de mascarar as vias de -
acesso ao emprego precário que mais tarde isto se toma, quando o jovem ao se desligar do estagio, volta a se. 
inserir ao buscar uma nova colocação neste mesmo mercado, agora, como jovem mais adulto, permitindo com 
qifô, essas |X)líticas que visam prover esse tipo de desenvolvimento social, voltem a ser questionáveis, (grifos 
nossos). Sotee políticas públicas veja-se, por exemplo, Papa, Femanda C. e Freitas, Maria Virgínia (org). 
Políticas Públicas - Juventude em Pauta. Ed. Cortez, 2003. 
*̂  Por essa razão Vasapollo (2006, p. 44) defende que urge reabrir a gugstão salarial̂  por meio de uma nova 
politica dos rendimentos que passe por uma redistribuição completa dos salários, por sua indexação vinculada ao 
aumento do custo de vida, Ou seja, pelos incrementos reais do salário direto e indireto, recuperação do sistema 
de aposentadoria pública; empregos com salário inte^al e com plenos direitos; redução da jornada de trabalho; 
reconhecimento imediato és um rendimento social para os desempregados e precarizados. Trata-se, portanto, 
para Vasapollo, de se litíar por uma nova fase de direito do trabalho, ampliando-se os direitos para todas as 
caí^orias de trabafladíM-es, visando uma nova política fiscal, em favor das rendas mais baixas, que golpeie o 
grande capital e os lucros financeiros. Em suas palavras "'Por uma sociedade cujos rendimentos sejam para 
todos, que devolva a dignidade aos sujeitos do trabalho e daqueles hoje dele excluído". Cf. In. Vasapollo, 
Luciano. O Trabalho Atípico e a precariedade - elemento estratégico detemiinante do capital no paradigma pós-
fordista. 2006, p. 57. 
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Para Tavares, no entanto, é um equívoco achar que sob as novas íronteiras de incerteza 

para a qual o trabalho compele no período atual, o trabalho informal possa oferecer alguma 

autonomia, mas, é, antes, ao lado disso que o capital continua se reprodu2dndo, quando se 

verifica que: "é cada vez menor o movimento de saída e de entrada de trabalhadores que 

caracterizava essa categoria (...) Isso evidencia que o desenvolvimento capitalista, ao invés 

da promessa de assalariamento sob relações formais para todos os trabalhadores, livra-se 

dos constrangimentos da relação empregado-empregador mediante estratégias que tendem a 

fazer do trabalho informaf"^ a forma de ser da sociedade assalariada''' (Tavares, 2006, p. 

440). 

Mingione explicita bem esta situação "Trata-se de itinerários de trabalho cada vez 

menos desejáveis porque não correspondem a recursos materiais e sociais suficientes para 

garantir a sobrevivência conforme padrões aceitáveis pela comunidade de pertencimento" 

(1998, p. 176). Assim, a íragmentação do tecido social como imi processo que vem 

evidenciando-se por meio de maior pobreza global (Pierre Rosavallon, 1997) e exclusão 

social crónica, entendemos deste modo, lançar à associação entre trabalho e emprego 

realizado pela revolução industrial e pelo capitalismo como um fenómeno recente na história 

da humanidade, para um vínculo entre juventude e sociedade completamente desfavorável. 

Assim, nas mesmas relações em que se ver produzir a riqueza, também se ver produzir a 

miséria, nas mesmas relações onde há desenvolvimento das forças produtivas, há uma força 

produtora de repressão, e sob estas condições, o homem segue cmdido (Tavares, 2006, p. 

439). 

Nessa perspectiva as possibilidades da vivência urbana e juvenil submergem cada vez 

mais ao fenómeno não apenas dos lobbies e do hobbies como propôs Castoriadis, mas 

também ao distanciamento daquilo que propôs Boa Ventura de Souza Santos (1993) ao se 

referir à forma como uma revolução cientifica ocorre em uma sociedade. Diz o autor que o 

paradigma a emergir não pode ser apenas um paradigma cientifico, mas que este tem que ser 

também um paradigma social, ou seja, o paradigma de uma vida decente*^. Este é, no entanto 

um desafio, quando os índices de demografia da juventude estão cada vez mais em alta. 

Com isso, Tavares não nega que há casos em que as atividades informais têm propriedades de melhorar as 
condições materiais de vida dos trabalhadores, contado salienta, citando as palavras de Bernardo (1991) que "a 
aparente vitória obtida por um grupo de trabalhadores sobre outro apenas constitai uma darota de todos eles 
perante os capitalistas" Para Tavares colocar-se na clandestinidade de maneira alguma pode ser considerado 
mais vantajoso que o emprego formal. (In. Tavares 2006, p. 444). 

Cf In. Santos, B. Um discurso sobre as ciências, 6° edição, Lisboa. 1993. 
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De acordo com o C I A Word Factbook, 27.4% da população mundial está abaixo dos 

15 anos de idade e segimdo algumas estimativas, há hoje um bilhão de jovens no mundo entre 

as idades de 15 e 24 anos. A década de 1990 foi responsável pelo maior número de 

nascimentos, especialmente após 1995, apesar do fato de a taxa de nascimento não estar tão 

alta quanto na década de 1960^^. Atualmente com a população mundial beirando 6,6 bilhões, 

dados da OIT revelam que 1,1 bilhão de pessoas estão entre 15 e 24 anos, indicando ainda que 

esta população cresceu 13,2% entre 1995 e 2005. Somente para este período a OIT estima que 

seja necessários 400 milhões de empregos decentes e produtivos, ou seja, mais e melhores 

trabalhos, para aproveitar ao máximo o potencial da juventude atual"* .̂ 

É neste contexto que a discussão sobre cidade, trabalho e juventude assume enorme 

centralidade frente às novas perspectivas de redefini-las por meio de uma perspectiva 

sustentável e de novos horizontes de relações de trabalho que possam efetivamente buscar 

garantir formas mais decentes de vida às novas gerações. Nessa direção identificamos a 

emergência de novas taquigrafias na busca de gerir um novo modelo de cidade, e desenvolver 

espaços urbanos mais justos tendo em vista experiências mais recentes que para estes têm 

afluído enquanto iniciativas públicas. 

A partir disso, nos propomos aqui, identificar e analisar de forma crítica os reais 

alcances e limites desse processo. Partindo disso, até que ponto podemos entender, com base 

nas propostas de sustentabilidade, novos parâmetros para pensar a cidade e as relações de 

trabalho aí vivenciadas? Isso, no entanto, envolveu uma tarefa mais detida, sendo, portanto o 

que vamos tratar no próximo assunto deste capítulo, que irá discutir a emergência da ideia de 

"cidade sustentávef, ponto de controvérsias e inflexões fi-ente às necessárias discussões 

socioambientais neste cenário sob intensa mudança. 
/ 

1.2. Cidades Sustentáveis uma luz no fim do túnel? 

A cidade enquanto imi campo de estudos empíricos integra perspectivas ambíguas, 

onde os múltiplos interesses que comportaestão sujeitos ao jogo das relações sociais. Sob um 

processo histórico a cidade já foi antiga, medieval e mais recentemente modema. A cada uma 

dessas taquigrafias com que laimi (2000) descreve a cidade há a possibilidade de vê-las como 

tipos-ideais, o que toma possível construir diferentes modalidades de produzir e reproduzir 

(Disponpivel em: http://pt.wikipedia.0rg/wiki/P0pulaca0_mundial#Dem0grafia dajuventode). 
(Disponível em: http://flacso.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2576&ltemid=269). 

44 



signos, símbolos e significados, por meio dos quais indivíduos e coletividades se expressam e 

se constitiiem. (ibidem, p. 134). 

Por isto a cidade comporta um espaço que está sempre reciprocamente referido e 

dialeticamente determinado, ao mesmo tempo em que articula, imbrica-se e subsume-se, e, 

deste modo, está reciprocamente, associado e indissociável. Nas palavras de (laimi, 2000, p. 

135): 

! O mundo urbano é sempre plural, atravessado por múltiplas diversidades e 
desigualdades, contemporaneidades e não-contemporaneidades. Aí estão o passado 
mais remoto e o recente, o "era uma vez" e o "faz de conta", ao mesmo tempo que 
estão evidentes a trama das relações sociais, o jogo das forças sociais, as condições da 
alienação e as possibilidades da emancipação (...) são as luzes da cidade que iluminam 
praticamente todas as outras partes do mundo. Quando se fala em modemidade e pós-
modemidade, tendo-se em conta o local, o nacional, o regional e o mundial, não se 
pode esquecer que uma e outra modulações ressoam desde a grande cidade, E aí que 
se radicam as relações, os processos, e as estruturas que organizam, movimentam e 
transformam o mundo. E vice-versa, todas as fermentações, tensões, inovações que se 
manifestam por todas as partes do mundo, todas se manifestam mais aberta e 
profimdamente na grande cidade. Aí se revolucionam e inventam as mais insólitas e 
surpreendentes formas do espaço e do tempo, da duração e da memória, do presente e 
do pretérito, do próximo e do remoto, da desterritorialização e da reterritorialização, 
da realidade e da virtualidade. (...). O que no passado era mais característico da nação, 
das configurações e movimentos da sociedade nacional, no século X X se desenvolve 
intensa e generalizantemente pelo mundo afora. 

A cidade é, portanto o lugar por excelência das relações sociais, da criação de novas 

formas espaciais. É neste cenário de possibilidades que se desenvolvem o ideário da 

sustentabilidade urbana, dando forma à taquigrafia da cidade sustentável sob imaa nova 

rubrica e com isso, traçar novos alicerces à vida urbana. 

Deste modo a cidade como um laboratório da vida social está em volta com uma nova 

perspectiva centrada na ideia de sustentabilidade, luna nova conformação tipo-ideal com base 

em mna taquigrafia que permitiu Colin Hunter (1994) chamá-la de cidade do aprendizado, do 

compartilhar, intencionalmente conectado^^. 

Em "Tristes trópicos""*^ Lévi-Strauss nos traz uma descrição aguçada da cidade, 

quando a compara à um poema ou uma sinfonia: 

A cidade talvez mais preciosa ainda situa-se na confluência da natureza e do artifício. 
Congregação de animais que encerram a sua história biológica nos seus limites, 
modelando-a ao mesmo tempo com todas as suas intenções de seres pensantes, a cidade 
provém simultaneamente da procriação biológica, da evolução orgânica e da criação 
estética. É ao mesmo tempo objeto de natureza e sujeito de cultura; individuo e grupo; 

"** Colin Hunter & Grdiam Haughton. Sustainable eities. Londres: Regional Studies Association, 1994, p. 310. 
Revista de Antropologia, v. 42, n° 1-2, 1999. (cita José Guilherme CANTOR, in: As cidades de tristes 

trópicos.) 
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vivida e sonhada; a coisa humana por excelência. (Cantor, 1999. A Cidade de Tristes 
Trópicos). 

Nesse sentido o desejo de ter a cidade como lócus de convivência social e não apenas 

de produção, consumo, carências e danos ambientais (Ultramari, 2005), fazem com que a 

ideia de "cidade sustentável" esteja envolvida com este artifício de que fala Levi Strauss, 

tomada em coisa humana por excelência. Este, no entanto, parece ser o tempo de ampliação 

desta constatação, xmia vez que, ao crescer cada vez mais as relações do homem com o meio 

urbano, cresce também o espaço da cidade. 

Inserir a cidade na contextualização das necessidades himianas como a que prever o 

processo de urbanização^*^ representa as sendas que mais têm lançado o fator natureza para 

uma condição secundária. Um processo que tem colocado continuamente em questão os atuais 

cursos da vida urbana na confluência desta com o seu respectivo meio (ambiente) natural. 

Natureza esta, da qual o homem não pode prescindir para continuar produzindo sua 

existência. Mas é importante destacar que, a taquigrafia presente na constmção do tipo ideal 

de cidade como "cidade sustentável" remonta às mudanças no sistema urbano que geraram os 

atuais problemas de degradação ambiental. 

Antes de adentrarmos no exame que essa nova forma de taquigrafar a cidade, no 

sentido de transcrevê-la, de reinventá-la pela enunciação de antigos e novos símbolos 

formadores de uma representação que a identifica, implica que avancemos no entendimento 

da "cidade sustentável". Enquanto "aprendizado" (que se coloca em uma condição de 

aprendiz, que passa a envolver vsm tempo para se aprender), a necessidade consisti em buscar 

entender melhor o sentido que estmtura essa constmção tipo-ideal. Nessa direção é mais uma 

vez Colin Hunter (1994) quem nos abre uma senda, ao propor que a "cidade sustentável" é 

promovida para respeitar e para racionalizar os recursos do meip3mbiente natural e deve ser 

entendida como regional e global, pois suas responsabilid^es vão além de suas Íronteiras. 

Nessa direção a Agenda 21 Global coloca que na busca das cidades sustentáveis é 

necessário além de novos modelos de urbanização é preciso também exercer controle social e 

a valorização do capital hmnano. A proposta para a reconstmção das cidades, defendida tanto 

por ambientalistas como por urbanistas, se baseia em estratégias ecológicas e a visão do 

"̂Entendida em seus dois aspectos principais como ação de transformar um espaço rural em urbano pela 
densifícação demográfica e também pela implantação da disponibilização universal de serviços e infi-a-estruturas 
básicas que caracterizam a cidade. 
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entorno, está associada às "ideias de capacidade de suporte, pegada ecológica, equilíbrio 

energético, conforto ambiental entre outras" (MMA, 2006, apud Bracht).^' 

ítalo Calvino (1990) em sua obra As cidades invisíveis evidencia como certas cidades 

comportam outra dentro de seus muros. Fascinado pelo símbolo complexo com que vê a 

cidade, diz que, a tensão está realmente presente nela, mas, também brilhantemente 

insolucionada de forma mais tangível através da racionalidade geométrica e pelo emaranhado 

das existências humanas que aí se desdobram. E m uma de suas descrições ao falar das 

"cidades e o nome" evidencia uma relação que nos leva a pensar a cidade que se pretende 

nomear como sustentável. 

Por longo tempo, Pirra foi para mim vima cidade encastelada nas costas de um golfo, 

com amplas janelas e torres, fechada como uma taça (...) nunca a tinha visto. Era uma das 

tantas cidades que nunca visitara que imaginava somente a partir do nome: Eufrásia, Odila, 

Margara. Pirra era vmia delas, diferente de todas as outras, assim como cada uma delas era 

inconfimdível para os olhos da minha mente. Chegou o dia em que as minhas viagens me 

conduziram a Pirra. Logo que coloquei os pés na cidade, tudo o que imaginava foi esquecido; 

Pirra tomara-se aquilo que é Pirra; e imaginei que sempre soubera que a cidade não tinha vista 

para o mar, escondida afras de uma duna baixa e ondulada (...). Daquele momento em diante, 

o nome Pirra evoca essa vista, essa luz, esse zumbido (...) é vidente que significa isto e que 

não significa mais nada. A minha mente continua a conter um grande número de cidades que 

não v i e não verei, nomes que trazem consigo rnna figura ou fragmento ou ofiiscação de figura 

unaginada. Odila, Eufrásia, Margara. A cidade sobre o golfo também está sempre lá, com a 

praça fechada em tomo do poço, mas não posso mais chamá-la com imi nome, nem recordar 

como pude dar-lhe um nome que significa algo totalmente diferente (ítalo Calvino, 1990. "As 

Cidades e o Nome",, pp. 87-88). 

A noção de "cidade sustentável" emerge com essa designação a partfr das 

preocupações ambientais. Na medida em que os estudos sobre o aquecimento global passaram 

a indicar os esfragos sobre o meio físico^^, as cidades como em ítalo Calvino passaram a ser 

In. Carolina de Cristo Bracht e Harry Alberto BoUmaim. Contribuição Para Pensar a Gestão Sustentável das Cidades. 
Disponível em http://wvvw.unifae.br/publicacoes/pdiysustentabilidade/carolina_harry.pdf. Acessado em 27 de agosto dê 
2009. 
^̂ Momento em que os movimentos globais e ecológicos por uma nova forma de gerir o desenvolvimento 
socioeconómico sustentável na relação homem-natureza, passaram a canalizar a necessidade de uma mudança 
mxmdial nos processos de transformação da base técnica da produção capitalista irrefreada, através de uma 
crítica contundente às concepções de modernização produzida pela mentalidade desse tempo industrial e 
anfropocênttico. (Leis, 1991, p.8). Esse constitui também um processo de mudanças globais, na medida em que, 
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imaginadas sob outras formas, um sentido que pudesse significar algo totalmente diferente 

como Pirra - a cidade que fora imaginada somente a partir do nome e que logo fora 

esquecida, assim, que o viajante colocara os pés nela -. Talvez porque ao deparar-se com a 

realidade constatava que "Pirra tomara-se aquilo que é Pirra" Algo extremamente similar as 

cidades sustentáveis, que imaginadas somente a partir do nome, remete também, a imagens 

que pulverizam a imaginação, mas que talvez se tenha outra ideia assim que, "chegar o dia 

que nossas viagens de forma similar nos conduzam a Pirra enquanto cidade imaginada" e 

então nos faça recordar como pudemos dar-lhe um nome que significa algo totalmente 

diferente. 

O fato é que, embora as cidades sustentáveis assim se coloquem, há outros aspectos 

que concorrem para tencionar sua definição. Estão nesse elenco as linhas que a vêem para 

além dos interesses conservacionistas que estão diferenciadas por dois discursos: o discurso 

social e o ambiental. No primeiro há a preocupação com o atendimento às demandas por 

serviços e infira-estmtura urbanas básicas de maneira equitativa e no segundo a preocupação 

de conservar e preservar espaços naturais. 

Deste modo para o pensamento mais crítico, a cidade sustentável, e a forma sob a qual 

é pensado o seu desenvolvimento, são consideradas como a simples busca de sobrevivência 

do atual modelo capitalista e do modelo de consumo que caracteriza a sociedade atual. O que 

estaria ocorrendo seria apenas ajustes de distorções, e, portanto, seria o caso de pensar "se os 

modelos pretéritos de desenvolvimento falharam amplamente em encontrar modelos que 

atendessem ao presente [...] nos últimos cinquenta anos. [questiona] Então [se] é realista 

supor que o desenvolvimento sustentável pode não somente atingir os objetivos dos modelos 

que o precederam como também solucionar os problemas adicionais criados pelo 

crescimento da população e pelos danos ecológicos da última metade do século?" (Cf, in. 

Ultiamari, 2005, p. 79). 

O que a leitura mais crítica sugere é o fato de que as cidades sustentáveis ao ficarem 

restritas apenas ao aspecto ambiental da sustentabilidade urbana acabam vendo o problema 

apenas em tomo de sua qualidade física, enquanto, a cidade da equidade social naufraga sob o 

ritmo da desigualdade socioespacial. Em outras palavras, uma mudança de paradigma no ttato 

da questão urbana não pode ser evidenciada, enquanto persistfrem situações sociais perversas 

na cidade. Para se ter cidades, realmente sustentáveis, é necessário, de maneira irremediável. 

a globalização da economia concorre para agravar os perigos dos problemas ambientais. (Guimarães, 1991, p. 
125). Isso começa a trazer para o conjimto das cidades a discussão para a necessidade de um novo paradigma. 
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rediscutir as questões estruturais da sociedade - prática, aliás, explicitamente abandonada nas 

últimas décadas - (Ultramari, 2005). Começa-se deste modo, a busca por definir cidade 

sustentáveis como cidades que precisam ligar e integrar necessidades que sejam 

socioambientais em maior escala, e dirimir nesse passo, as dicotomias que aí persistem. 

Nesse sentido as políticas urbanas ao negarem as misérias da cidade hora alimentadas 

pela solidariedade social do sistema capitalista projetam medidas que tendem a tomar os 

projetos de renovação urbana suportes do capitalismo. O risco implícito que isso comporta é o 

de se constatar o que descreveu Engel "Se renovamos a cidade, meramente movemos a 

pobreza em torno" (apud, Harvey, 1980, p. 123). 

Assim, se as ditas cidades sustentáveis conseguem apenas remediar os efeitos 

negativos mais gritantes do desenvolvimento de suas formas físicas, sem levar em conta os 

aspectos sociais, essa dissociação concorre para tomar insuficiente sua concepção, o que 

consideramos a cidade como instrumento chave de análise entendimento para a 

compreensão e desfecho deste processo. O enlace entre o ambiente e o social é, portanto, os 

principais vetores que podem oferecer legalidade e legitimidade ao termo sustentável. ' 

Aqui importa reter a síntese que Novaes (2000) introduz a esse respeito para a noção 

de uma sustentabilidade ampliada: Esse conceito de sustentabilidade ampliada [...] promove 

o encontro político necessário entre a agenda estritamente ambiental e a agenda social, ao 

afirmar que não se pode dissociar os fatores sociais dos ambientais, assim, como a 

necessidade de enfrentar a degradação do (meio ambiente simultaneamente com o problema 

mundial da pobreza. 

Mas como as noções de cidades sustentáveis vão dialogar simvdtaneamente com a 

ideia de justiça social, este é o ponto neuvrágico à permear esta discussão, pois a cidade 

sustentável precisa necessariamente está interessada também em processos sociais e não 

apenas ambientais. Isso evidencia de um lado, os modos de pensar a cidade em suas formas de 

gestão voltadas para os interesses do desenvolvimento económico - o que para as linhas mais 

críticas de nada ajuda a implantar maior justiça social na cidade - de outro, o estado 

emergencial com que se defrontam muitos gestores urbanos, em termos ambientais ou 

sociais, que os obriga, não poucas vezes, a se afastar da perspectiva estrutural e assumir a 

correcionista que em princípio são experiências positivas, mas com impactos limitados à 

inerência de sua aplicação^^ (Utramari, 2005, p. 67). 

Nesse sentido ainda, explica Ultramari que caso adote a perspectiva correcionista o gestor ou prioriza atender a 
interesses do capital, com a garantia de infra-estrutura básica para as atividades do setor produtivo (rodovias, 

49 



Assim, entre formulações correcionistas e sob as severíis críticas das formulações 

estruturais, as cidades sustentáveis não conseguem emergir como potencial para conformar 

um novo paradigma de cidade, resguardando ainda, muito das estruturas de poder e mando do 

mundo capitalista. Com a crescente tendência à uma maior deterioração das condições sociais 

objetivas pelo trabalho, como vimos na seção anterior, a realidade social continua a não 

oferecer uma inserção mais coerente principalmente para os jovens. A ideia com isso é 

impedir que as cidades sustentáveis caminhem de forma dicotômica, hora favorecendo as 

questões ambientais, hora as questões sociais. 

É sob o desenho dessa realidade que as chamadas cidades sustentáveis revelam-se 

pouco preparadas para interpretar as questões que perpassam à condição do jovem na cidade, 

pois efetivamente pensar a sustentabilidade urbana requer uma maior clareza sobre as relações 

de trabalho cuja relevância indica o quanto o trabalho, ainda não deixou de ser uma atividade 

essencialmente social, e que hora deve integrar as questões ambientais sem prescindir destas. 

Por esta razão, no estudo da cidade sustentável não basta apenas luna análise física de 

estrutura espacial para nomeá-la de sustentável, pois as medidas correcionistas, aplicadas aqui 

e acolá, apenas adiam a constatação de que as desigualdades podem ser mais facilmente 

encontradas dispersas e estriadas no próprio território, ou ainda seguindo a ordem de um 

desenvolvimento desigual e combinado, com partes mais ricas em detrimento de outras mais 

miseráveis. Este assunto será, no entanto melhor aprofimdado nos capítulos seguintes. 

Não obstante, ao que tudo isso pode signifícar enquanto novo paradigma de 

organização da vida socioambiental urbana percebe-se facilmente que a ideia de "cidade 

sustentávef, não deixa de reconhecer as iniquidades; mas, as medidas para enfrentá-las, 

seguem atadas à forte mecanismo social que não deixa de oferecer suporte ao processo 

capitalista de produção. No dizer de Harvey persiste o fato das pessoas continuarem a ter que 

se converterem, elas próprias, em recursos, por serem forçadas a vender seu trabalho no 

mercado, com o objetivo de sobreviver^''. 

aeroportos, estruturas de logística urbana, acesso facilitado a áreas industriais, energia elétrica para grandes 
consumidores), ou acredita na intervenção em compartimentos urbanos considerados prioritários em face das 
carências sociais e dos problemas ambientais que os caracterizam, ou seja, atuações pontuais que podem 
significar caminhos que, se não são possuidores de potencial para alterar o todo, são capacitados a exercerem a 
função de multiplicadores de conceitos e procedimentos para validar Boas Práticas Urbanas, que procuram sua 
validação através deste aspecto (2005, p. 65). No entanto, isso significa abrir mão de pensar a cidade como um 
todo, e nas palavras do próprio Ultramari isso deflagraria o "Fim das Utopias Urbanas". 
*̂ Cf In. Harvey, D. A Cidade e a Justiça Social. Editora Hucitec. São Paulo, 1980, P. 11. 
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que a sustentabilidade toma-se um ponto a ser atingido a despeito de alguma negações acerca 

das questões estmturais, que seguem com suas discussões sendo adiadas. Entende-se ainda, 

que o ponto de partida para as mudanças desejadas, talvez não tenha que ser questionado a 

partir da cidade, mas a partir da estmtura e natureza das relações de trabalho enquanto 

atividade social que continua a constituí-la. 

Tendo isso em conta, concordamos com Silva (2008) quando, este, reconhece não ser 

fácil buscar uma definição para o que posa vir a ser uma "Cidade Sustentável". Segundo a 

autora, para a literatura especializada este é um conceito que encena uma contradição 

insanável, posto que, por definição, uma cidade nunca foi nem pode ser sustentável, porém 

em termos gerais indica que: "uma cidade sustentável está organizada de modo a que todos 

os seus habitantes possam satisfazer as necessidades básicas e aumentar o seu bem-estar sem 

danificar o mundo natural ou por em risco as condições de vida de outros, agora e no futuro" 

(Silva, 2008, p. 104), advertindo que o modelo de fimcionamento da sociedade tomada 

globalmente, está longe de se enquadrar nestes princípios, quando assun comenta. 

Assim sem qualquer referência\ relações de trabalho, a proposta segue genérica para 

que as cidades persigam o ideal da sustentabilidade. Para Roger, Richad "Uma cidade 

sustentável é justa, bela, criativa, ecológica, uma cidade de fácil contato e mobilidade, uma 

cidade compacta e policêntrica, é uma cidade diversificada" . Encontrar nesse desenho vm 

receituário para alterar e reorganizar o movimento das formas socioespaciais no espaço 

urbano através do qual, deve ser considerado o estagio em que as cidades contemporâneas 

sofrem as consequências de um conjunto de evoluções nos domínios económico, social, e 

ambiental para as quais, simultaneamente, tem contribuído em larga escala, significa ainda, 

verificar alterações radicais ao nível do modo de funcionamento e do próprio conceito de 

cidade (Silva, op, cit, p. 102). 

Conceito este, que deve considerar o impacto da forma urbana (da cidade) no 

equilíbrio global como resultado de seu peso demográfico, dos padrões de consumo e da 

mobilidade que lhe estão associadas (e que cada vez mais tendem a estender-se às populações 

não urbanas) bem como das profiondas transformações que introduz nos espaços circundantes 

(idem, ibidem). O que mais parece impressionar as ideias contidas na busca de uma cidade 

sustentável é mesmo a forma física que a cidade contemporânea assume. A complexidade que 

as relações sociais ensejam nas contradições do fenómeno urbano contemporâneo, parece 

*̂  Cf. In. Silva, Graça Pontes. Formas Urbanas e Sustentabilidade - algumas notas sobre o modelo de cidade 
compacta. Departamento de Prospectiva e Planejamento e Relações Intemacionais. v, 15. 2008. 
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representar os principais componentes que passam a reforçar esse olhar na compreensão do 

aspecto material da cidade. 

Contudo olhar apenas, para as relações sociais em sua materialidade, e não para aquilo 

que efetivamente se vive quando inserido em processos societais, suscita a análise do que 

evidenciou Kumar "Aqui não há estruturas profundas, nenhuma causa secreta ou final; tudo 

é (ou não é) o que parece na superfície" (1997, p.l570. Dessa forma a ideia de 

sustentabilidade, enquanto um princípio orientador para atingir formas socioambientais mais 

justas na cidade, segue se aproximando muito maia de imi critério, de uma meta, de propostas 

visando reverter à cegueira de uma racionalidade económica instrumental estabelecida 

amplamente neste último século, e em certa medida, desenhada mais aceleradamente pelas 

transformações iniciadas com as cidades do fordismo, alimentada pelo trabalho industrial, do 

que os das lutas propriamente empreendidas pelas forças coletivas contra hegemónicas 

visando resguardar o sentido de um ser coletivo (nascimento do homem público), enquanto 

sujeitos que pudesse permanecer ativo Peri passu às novas questões ambientais. 

A busca em formular \xm tipo ideal^ partindo da espacialização das cidades 

contemporâneas, encontrando nisto, o fim último de reordená-las pela forma sustentável e 

tomá-las assim, espacialidades que possam garantir satisfazer as necessidades básicas, 

aumentar seu bem-estar sem destmir o mundo natural, ou por em risco as condições de vida 

de outros, agora e no futuro, de modo a reduzir desequilíbrios, implica em ir além de criar 

(espaços sustentáveis), enquanto, conforto físico na cidade (estética Urbana). 

Nesse aspecto, uma mudança social hvimanizadora não virá do fato de simplesmente 

renovarmos a cidade em sua materialidade, pois como considerou Harvey, isso implica em 

meramente movermos a pobreza em tomo. Os lugares de pobreza na cidade nos quais o modo 

de produção capitalista confina nossos trabalhadores noite após noite, não são abolidos; eles 

são meramente transferidos para outra parte. A mesma necessidade económica que os 

produziu no primeiro lugar, os produz também no lugar seguinte. Tanto quanto o modo de 

produção capitalista continue a existir, é tolo esperar por uma solução isolada da questão da 

moradia ou de qualquer outra questão social que afeta o destino dos trabalhadores (Harvey, 

1980, p. 123). 

Encarar os assuntos mais fimdamentais no tocante às necessidades de estabelecer 

novas condições sociais nas cidades visando criar cenários futuros melhores e mais justos 

representa planejar o futuro sim, estando atento às forças que regem o sistema econônúco. As 

meras transformações físicas que os objetivos da cidade sustentável pretendem indicar como 
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mudanças de reordenação do espaço urbano atual inserem a discussão em uma total falta de 

profimdidade acerca dos efeitos mais nefastos que as características básicas de imia economia 

de mercado capitalista vêm provocando hoje no mundo socioespacial das cidades 

contemporâneas. 

Diante disso acautelar-se talvez não seja a melhor saída, principalmente, se a 

construção das grandes utopias fica represada enquanto energia utópica numa paralisante 

revolução passiva^^, inviabilizando em certa medida, aquilo que Habermas^ já apontava com 

o fim do Estado Social, o qual foi capaz de nutrir a utopia de uma sociedade do trabalho, e 

quando foi capaz de "abrir as possibilidades futuras de uma vida coletiva melhor e menos 

ameaçada ". 

Difícil encruzilhada essa, quando as cidades precisam seguir realimentando 

cotidianamente as necessidades de sustentabilidade ambiental (o que se faz legítimo), mas em 

certa medida, desprovidas de uma prática norteadora mais efícaz que faça entrecruzar-se o 

social e o ambiental. Isso, no entanto, signifíca necessariamente ir em direção às relações de 

trabalho^^. Isto posto, destaca Silva (2008) referindo-se à (construção de tipos ideais - grifo 

nosso), que hora pode (vir à ser) a cidade sustentável, constata: 

Embora pareça evidente que a atuação a nível da gestão do espaço, e do planejamento 
urbano em particular, será uma das vias a seguir em direção á sustentabilidade, não 
emerge do debate atual uma forma urbana mequivocamente preferível. Algumas 
formas urbanas parecem ser mais sustentáveis em relação a determinados aspectos, 
mas não relativamente a outros. A criação de meios urbanos densos e simultaneamente 
atrativos terá que contribuir para a redução do preconceito relativamente generalizado 
contra a densifícação. As cidades caracterizadas por uma urbanização difiísa são muito 
ineficientes em termos energéticos e de uso das redes. 
Contudo as cidades em altura, caracterizada pela sua elevada densidade, também são 
geradoras de ineficiências nomeadamente energéticas, e de degradação da qualidade 
de vida, principalmente devido ao congestionamento e à poluição nas suas diversas 
formas. Coloca-se assún a questão de encontrar uma solução de equilíbrio entre estes 
dois extremos que compatibilize critérios de sustentabilidade nas suas diversas 
vertentes, económica, social e ambiental. (...) embora se possam tomar medidas para 
estancar a proliferação de megacidades e o declínio do conceito tradicional da cidade e 
inerente predomínio de uma civilização suburbana, a verdade é que elas já existem. 
Como fazer para que elas se aproximem do conceito da cidade sustentável, 
caracterizadas por atributos como a dimensão, forma, densidade, e compactação, 
tipologia das habitações, espaços verdes, distribuição das fimções, articulação de 
diferentes aglomerados urbanos e coerência da sua distribuição no espaço? Será que 

Pam Gramsci (2001) são as que, iniciadas nos poderes hegemónicos da sociedade, são idealizadas para nada 
mudar. Cf. In. Gramsci. A. Notas sobre Maquiavel: A Política e o Estado Moderno. Paris. 1977. 

In. "A nova intransparência: a crise do Estado do bem, estar-social e o esgotamento das energias utópicas". 
Novos Estados, São Paulo, Cebrap, n 18. 1987. 

Como as que foram evidenciadas na seção primeira desta tese. 
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existe uma resposta única e inquestionável para esta questão? (...) De fato 
provavelmente não existirá uma solução definitiva, com benefícios universais, mas 
antes uma multiplicidade de potenciais formas urbanas sustentáveis (que podem 
evoluir ao longo do tempo e, eventualmente coexistir numa mesma cidade). Ganha 
força a ideia de que, mais do que um estado, a sustentabilidade é um processo que 
implica adaptação ao longo do tempo, á medida que as condições sociais, económicas 
e ambientais se alteram. A análise da relação sustentabilidade/sistema urbano tem 
conduzido a um vasto leque de soluções distintas, podendo-se se encontrar um núcleo 
de características comuns à maioria: compacidade, nas suas diversas formas; 
multifiincionalidade; rede viária urbana interligada; bom sistema de transportes 
públicos; controles ambientais; elevados padrões de gestão urbana (...) mas um dado 
modelo urbano só poderá ser considerado sustentável de puder ser implementado de 
fato (Silva, 2008, pp. 121-2 -3). 

Não há dúvida de que a formulação tipo-ideal que as cidades sustentáveis pretendem 

representar prevêem bem-estar físico na cidade, através de um olhar estético que molda esse 

fazer-se sustentável. Mas buscar ver os deserdados do urbano^^ nesses tempos de vida coletiva 

e relação de trabalho sob permanente ameaça^' representa um dos principais desafíos a ser 

enfrentado pelas cidades rumo a uma nova defínição, enquanto, cidades socioambientalmente 

mais justas. 

Trata-se sem dúvida da questão ambiental revelar-se como algo fiilcral para a 

sustentabilidade das cidades, mas questões sociais seguem sinalizando que, são as relações de 

frabalho, que ainda, aparecem como barreiras a serem franspostas, embora haja quem entenda 

Ruben Kaztman (2001). Em sua obra "Seduzidos e Abandonados: o isolamento dos pobres urbanos", 
argumenta que os processos de urbanização ao seduzirem terminam por produzir abandono gerado pelas 
transformações recentes na estratura social e pelo novo modelo de crescimento adotado, que aprofimdaram os 
problemas de segmentação social, em decorrência de transformações que ocorreram nos mercados de trabalho. 
Essas transformações têm alimentado o mecanismo de isolamento social dos pobres urbanos, agravadas pelo 
vinculo precário e instável com o mimdo do trabalho. Kaztman, utilizando-se da metáfora "seduzidos e 
abandonados" destaca uma das peculiaridades da composição da atual pobreza urbana em muitos países e 
regiões, aonde uma vasta população vêm sendo seduzida por imia sociedade modema, da qual acabam 
participando apenas súnbolicamente, pois os vínculos com as fontes dos recursos vêm sendo progressivamente 
debilitados, resultando nessa condição de isolamento social. Aponta, ainda, que a feita de empregos formais e 
estáveis no mundo do trabalho terminam por reduzir as oportunidades de ingresso na vida social, confluindo para 
um mundo precário e segregado, permitindo com que essas mudanças passem a operar como barreiras para a 
acumulação dos ativos que são requeridos para aproveitar as oportunidades que se apresentam no mercado, na 
sociedade e no estado. Algumas dessas ideias serão mais bem aprofimdadas no capítulo empírico desta tese. 

Como destacou Kaztman (2003), O risco económico e social que enfrentam as pessoas ante a severidade e 
frequência das perturbações dos mercados de trabalho, onde se ver aumentado o trabalho não permanente, a 
quantidade de trabalhadores sem seguridade social e através de empregos de baixa qualidade. Em suas palavras; 
"£« incertidumbre y riesgo que enfrentan las personas em la región latinoamericana y Caribe comprende, entre 
otros aspectos, los grados de inseguridad económica que acarrean caídas abruptas de los ingressos, de las 
personas (...). El actual escenario externo de América Latina y El Caribe em cuanto a La demanda de sus 
productos y ala volatilidad de los capitales internacionales. La región puede caracterizarse en vários sentidos 
como de alto riesgo social (...) La vulnerabilidad social se manifesta em vários aspectos. Em muchos países 
resaltan los altos niveles de pobreza, los indicadores distributivos se han deteriorado". Kaztman, R. 
Vulnerabilidade Social, aseguramiento y diversificación de riesgos em América Latina y Caribe. Revista de La 
Cepal, agosto. 2003, pp. 122-123. 
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que devam ser os "meios de produção, [que deve permanecer] economicamente saudáveis, 

socialmente mais justos e ambientalmente sustentáveis " Mitidieri (2008, p. 11). 

^ No tocante, ao entendimento de cidades socialmente mais justas, não dá para pensá-las 
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sem que uma justiça social passe necessariamente pelas relações de trabalho . Desmontar o 

"moinho satânico" para usar uma expressão de Polaniy (1980) nesses tempos de "danação 

secular" - seguindo ainda em seu pensamento - deve estar no cerne das preocupações da 

gestão da cidade, se de fato, estas se pretendem sob um sentido e uma forma urbana reahnente 

sustentável. 

Deste modo, sob a dimensão do socioambiental, está implícita ainda a da justiça nas 

relações de trabalho, sem isso, a sustentabilidade urbana corre o risco de se tomar mero 

apanágio de reprodução das formas capitalistas, o que historicamente, não tem revelado a 

cidade como o melhor dos mundos para se viver, a exemplo das cidades que emergiram do 

período fordista. 

Para isso as preocupações devem se voltar não apenas para a materialidade que a 

cidade expressa, pois, o olhar excessivo apenas para a sua forma física, impede que as 

relações sociais aí travadas sejam mais bem apreendidas pelas desigualdades sociais aí 

vivenciadas. 

Por isso as propostas contidas na Agenda 21, Habitat I I e no Fórum Urbano Mundial 

(uma das maiores conferências do mundo sobre as cidades) precisam ser melhor entendidas 

do ponto de vista de uma maior eficiência social que também inclua as formas de um trabalho 

(emprego) que busque oferecer sustentabilidade ao trabalhador, do contrário, o que deveria 

Estamos considerando que, as relações de trabalho são determinadas em ultima instância por escolhas 
políticas, e não algo condicionado a natureza, que para existir depende da preexistência de uma forma material. 
Os meios de produção, embora representem uma intermediação do homem com a forma material, que possa 
constitaí-lo enquanto instrumento de trabalho, tem sua existência nomeadamente dependente com o estado da 
matéria. Já as relações de trabalho, inversamente, constimem imia variável relacionada ao universo das decisões 
himianas, resulta da luta entre interesses sociais concretos e do próprio desenvolvimento social, as quais não 
deixam de implicar em decisões passíveis de serem revogadas. Em Marx temos a ideia de que todo ser social é 
indissoluvelmente ligado a atos de consciência. (In. Lukács, 1979, p. 153). Dessa forma as relações de trabalho 
como processo merente ao ser social, também não deixam de estarem ligada a estes atos de consciência. Como 
diria Liedke (2002, p.248). Os meios de trabalho são apenas parte de um instrumental disponível que permite 
distinguir as condições sociais nas quais se realiza o trabalho em um dado período histórico. Estes por sua vez, 
são distintivos do potencial de desenvolvimento atingido pelo processo de trabalho em uma determinada época 
histórica. 

Como evidencia Brusek (2002) o cenário atual, marcado pela crescente exclusão social provocada por um 
mercado de trabalho cada vez mais seletivo, introduz um fator complicador, uma vez que um número cada vez 
maior de pessoas não tem outra opção senão trabalhar em empregos socialmente excluídos, destacando que o 
tema da sustentabilidade ambiental não pode está desconectado do tema da geração de renda, pesando sobre este 
contexto a crescente massa de desempregados. 
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ser Ixiz no fim do túnel, logo pode se revelar mna construção impossível, pelo menos do ponto 

de vista, dos reais alcances de uma justiça social. ~ ' 

Portanto no tocante aos desafios das questões ambientais urbanas sob o entendimento 

de vima gestão única através da globalização das agendas ambientais urbanas, é preciso 

consideiar que na "eficiência" ecológica das cidades é, também, imprescindível, uma maior 

eficiência social. 

Além disso, quaisquer que sejam as propensões para o livre mercado que as 

orientações de cidade sustentável deixem evidenciar, a ideia socioambiental inerente a esta 

prática, deve buscar vmia forma eficiente para organizar e melhor estruturar a vida coletiva 

neste decurso. Nesse sentido a dificuldade de definição da cidade socioambientamente justa 

começa no entendimento que se faz das desigualdades sociais, quase sempre ligadas, de modo 

imediato, e sem intermediações a processos ambientais, como se estas (desigualdades sociais), 

tivessem origem e causa nestes. Exemplo disso encontramos em textos como o de Carolina de 

Cristo Bracht Contribuições para pensar a gestão sustentável das cidades (op. cit), que 

começa da seguinte forma, quando se propõe a pensar o caso brasileiro: 

O diagnóstico da insustentabilidade e da desigualdade social vivida pela 
sociedade brasileira, descreve como estratégias de inversão deste quadro: a ampliação 
da participação da sociedade no que se refere a questão ambiental, a conscientização da 
população para a fínitude dos recursos naturais e o fortalecimento dos mecanismos para 
a garantia do acesso e da participação democrática. Neste cenário, os atores definem 
como sendo pressupostos da sustentabilidade urbana, "o exercício de uma cidadania 
plena, como a única forma de caminharmos em direção à cidade justas e democráticas". 
Portanto, pressupõe-se a necessidade de políticas e ações que garantam uma 
sustentabilidade comprometida com a justiça social, descartando todas as formas de 
desigualdade. [A discussão sobre justiça social é sempre tocado de forma genérica] (...). 
O que se espera é a transformação do espaço urbano "sustentado pela exploração dos 
recursos" para a "sustentabilidade de formas sociais de apropriação dos recursos 
naturais e do meio ambiente" realizado por intermédio de relações sociais mais justas. 
No entanto, para que ocorra uma gestão democrática do espaço lu-bano com base nos 
princípios da sustentabilidade, exige-se que os atores sociais assumam novas funções 
por meio de mecemismos de participação democrática em todos os âmbitos (Grazia, et 
al., 2006; MMA, 2006, apud Bracht, p, 3). 

Assim, as questões sociais são colocadas a reboque das questões ambientais, embora 

na conjugação do socioambiental, o sócio esteja sempre na fluente do ambiental. Na prática, 

são as questões referentes ao meio ambiente que se sobressaem como explicação primária 

para somente depois encontrar as explicações afeitas à realidade social. A ideia não é discutir 
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quem vem primeiro, mas a forma com que busca se derivar as desigualdades sociais, provindo 

dos desequilíbrios ambientais, e/ou em detrimento destes'*'. 

Esta mesma lógica não deixa de estar presente também nos princípios que permeiam o 

desenvolvimento sustentável. Este, buscando uma dimensão de sustentabilidade urbana, 

procura se estabelecer com base em um compromisso de construir cidades sustentáveis que 

sejam ambientalmente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas, culturalmente 

dinâmicas, psicologicamente sustentáveis e institucionalmente participativas'' (Bracht, p.6-7). 

Diante de tamanho empreendimento, só mesmo concordando com ítalo Calvino, que em suas 

cidades imaginárias vislumbrava a ideia de ser mesmo com o céu, o ponto de uma relação 

onde gravitavam as virtudes e os sentimentos mais elevados da cidade, onde há um zelo 

constante em elkninar tudo que nela tem de indigno e desprezível, nesse sentido, Calvino, 

questionava: qual é o sentido de tanta construção?-perguntava. — Qual é o objetivo de uma 

A esse respeito Guimarães (1991, p. 132) nos lembra que não se deve perder de vista, que os problemas 
ambientais, antes de se constituir desafíos tecnológicos ou financeiros, advêm de situações de iniquidade social e 
desigualdade na distribuição do poder político. 
^' Ambientalmente corretas - nesse sentido o conceito de sustentabilidade tem a ver com a capacidade suporte 
do ecossistema em receber as atividades antrópicas preservando a sua funcionaViàdàe ambiental. Envolve a 
minimização dos fluxos de matéria e energia, com a conseqiiente minimização dos resíduos gerados, 
maximização dos sistemas de tratamento e reaproveitamento de resíduos, bem como a recuperação das áreas 
degradadas. Economicamente viável- caracteriza-se por adoção de medidas de adequação das atividades 
humanas à capacidade suporte ambiental, e só terá êxito se ainda assim persistir a siia viabilidade económica. 
Entende-se a dknensão económica como aquela que implica na "intemalização das extemalidades" ou na 
consideração e incorporação dos custos ambientais e sociais dos processos produtivos, e não apenas a 
valorização financeira dos seus custos e beneficios diretos. Socialmente justa - momento em que a 
sustentabilidade advoga o paradigma alternativo de um desenvolvimento onde se procura atender, 
indistintamente em suas demandas, a todas as formas de vida, garantindo a todos o acesso aos recursoŝ e às 
benesses da urbanização. Esta condição se configura no fimdamento para a redução da desigualdade social e a 
para se atingir plenitude do desenvolvimento individual e coletivo. Culturalmente dinâmica — segundo afirma 
Herrera (1992) a felicidade de um individuo só será plenamente alcançada quando ele "mergulhar de corpo e 
alma" na sua cultura. Este estado de bem-estar individual só pode ser conseguido através da autonomia cultural 
do indivíduo, do respeito e da tolerância, para com a diversidade, e pelo efetivo exercício cultural por parte de 
cada cidadão. O dinamismo aparecerá como consequência do encontro das práticas e valores culturais em um 
cenário aberto, evolutivo, muito diverso, orientado a melhorar e incrementar os veícidos sociais entre seus 
participantes, e deste para com o meio que os cerca. Psicologicamente saudável - em um espaço urbano que se 
pretenda sustentável deve buscar sensações estéticas e de percepção ambiental positivâ  Esta dimensão humana 
configura-se em um fator importante na busca da sustentabilidade uma vez que ela fimdamenta as demandas 
individuais e coletivas que via de regra são satisfeitas com a apropriação de bens e serviços que tem reflexos 
diretos ou indiretos na matriz dos recursos naturais (UNESCO, 1987). Institucionalmente participativa - o 
desenvolvimento sustentável e a democracia participativa parecem andar juntas, pois somente incorporando a 
necessidade de todos os segmentos da sociedade, dentro de uiha abordagem participativa, pode-se pensar no 
bem-estar coletivo. Importa este preceito na maximização dos fluxos de informação para assegurar que todos 
tenham pleno conhecimento da realidade e possam vislxmíbrar as reais conseqiiências de suas escolhas, a 
multidisciplinaridade nas decisões de planejamento e a participação democrática na gestão. Através da 
consideração destes conceitos, e de outros mais, a sustentabilidade passa a ser entendida como a promoção da 
qualidade da melhoria de vida individual e coletiva da isociedade, associada à transformação cks estmturas 
produtivas de modo a tomá-las mais eficientes e apropriadas a geração de riquezas, adaptando-as às 
condicionantes naturais locais (Cf In. Brachat, p. 6-7). 
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cidade em construção senão uma cidade? Onde está o plano que vocês seguem, o projeto? -

Eis o projeto - dizem. 

Temos com esse dialogo e descrição, portanto aquilo que descreveu Bracht que ao 

pensar a sustentabilidade urbana nestes termos, nos permite ainda pensar outra analogia, no 

sentido de que, traz em suas propostas algo muito mais próximo, também, do que foi a 

construção de Babel'^, esta, no entanto, como outra narrativa hnaginária também, nos traz a 

noção de uma hiper-realidade''*, p>ois no início, 

...em Babel tudo estava em uma ordem razoável; talvez a ordem fosse até excessiva, 
pensava-se demais em sinalizações, intérpretes, alojamentos de trabalhadores e vias de 
comunicação, como se à frente houvesse séculos de livre possibilidades de trabalho... 
O essencial do empreendimento todo é a ideia de constmir uma torre que alcançasse o 
céu. Ao lado dela tudo ou mais é secundário. Uma vez apreendida sua grandeza essa 
ideia não poderia mais desaparecer; enquanto existirem homens, existirá também o 
forte desejo de construh a torre até o fim. (...) depois da segunda ou terceira geração 
reconheceu-se o sem-sentido da construção da torre de Babel, mas já estavam todos 
muito ligados entre si para abandonarem a cidade. (Franz Kafka, "O brasão da cidade" 
citado por (Ianni, 2000, p. 231-232). 

É talvez na conexão acima expressa pela Babel, que a forma m-bana em busca de uma 

cidade que possa ser sustentável, melhor se interprete, considerando uma realidade onde todos 

já estão muito ligados entre si (seja pela desigualdade social que persiste) para á 

abandonarem, sendo assim, buscar constnu-la, em meio às necessidades de conjugação 

socioambiental, constitui um forte desejo humano de habitar em lugares e espaços mais 

seguros e porque não dizer, também, bem próximo ao céu, como imaginou ítalo Calvino (em 

suas Cidades e o Céu. Mas embora a ideia de cidades sustentáveis possa evidenciar uma 

grandeza, menos grandioso, é imaginar que isso possa se dá sem buscar mecanismos que 

possam melhor caracterizá-la enquanto vtm formato socioambiental tangível. 

Diante disso propomos o nosso entendimento de cidade socioambientafcomo sendo 

aquela que incorpora mudanças continuas visando descartar d< t̂erminismos em excesso, seja 

em prol do sócio ou do ambiental, más antes os alimenta líiterligadoshâ medida em que 

adquire consciência de que o trabalho revelarse um fator importante no condicionamento de.— 

uma vida socioambientalmente mais justa, e assim passa a considerá-lo no trato das questões 

''̂  In. ítalo Calvino. As Cidades e o Céu. 1990, p. 103. 
Representa alegoria, mito, uma narrativa imaginária de um momento original e seminal, com o qual indivíduos 

e coletividades são desafiados a esclarecer os contrapontos e as antinomias que subsistem na atividade e no 
imaginário de uns e de outros. George Steiner,"Depois de Babel" citado por Ianni, (2000, p. 231-232). 

Esse estado significa não só a dissolução da realidade objetiva, de algo que "existe" e ao qual se referem aos 
signos e as imagens. Significa também a dissolução do sujeito humano, o ego humano que a modemidade julgou 
ser o pensador autónomo e o ator do mundo. Cf In. Kumar, 1997, p. 136. 
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que visam integrar interesses, tanto ambientais, quanto sociais. Isto posto, reconfigurar a 

natureza do trabalho e as relações sociais que organizam a atual atividade produtiva na cidade 

real, implica por outro lado reconhecer que as necessidades ambientais não podem correr a 

revelia de um mundo sem visões de formas coletivas de trabalho (emprego) decente, 

principalmente quando são as gerações de agora e fiituras que passam a receber como legado 

uma vasta "tempestade de pensamentos e práticas individualistas que passa a varrer o 

mundo" (Kumar, 1997, p. 181). 

Na busca do socioambiental como tipo ideal de cidade que visa ir além da cidade 

sustentável, os argumentos assimiem a forma de uma preocupação em tomo de que há uma 

nova exigência associada ao reconhecimento de continuar resguardando o meio ambiente, o 

que em termos socioambientais implica também respaldar relações de trabalho socialmente 

mais justas para as atuais e fiituras gerações. É nessa direção que entendemos a vida urbana 

poder transformar-se em uma referência de sustentabilidade. Nas palavras de Vicens (2009) 

La forma de La ciudady los procesos sociales pueden reflejar uma voluntad de cosntruir uma 

ciudad sostenible. ^ 

Nessa busca, há uma tarefa de remover as pedras que vão ficando no caminho, e 

dificultam a inserção do jovem na vida urbana pelo trabalho. Pedras estas, aliás, mantidas em 

certa medida, na "cidade sustentável". Procurar dar passos em direção a sustentabilidade 

urbana por caminhos que possam efetivamente reescrever as formas do trabalho para as novas 

gerações deve constituir uma característica essencial para a cidade que planejar ser sócio e 

ambientalmente justa. Para tanto, concordamos com Vicens (2009) que as isntituciones 

gobernadas por equipas tomen seriamente La gestión de sus ciudades para favorecer El bien 

común y puede alcanzarse La sostenibilidad urbana y estruturar uma sociedad más acorde 

com los princípios [não apenas de] ecologia''' [mas também de relações de trabalho mais 

decentes]. 

Nesse sentido, temos, no ideal tipo da cidade socioambientahnente justa a condição de 

uma promessa a ser realizada, bem como, do desenho de uma forma urbana que visa situar as 

necessidades de mserção e proteção não apenas das reservas naturais no entrelaçamento da 

vida urbana, mas principalmente daquelas previstas pelas condições de trabalho como meio de 

sobrevivência dos gmpos na cidade. Essa é uma ideia atraente, e parece captar bem o que a 

junção do socioambiental intenta construir enquanto quaestio facti (questão de fato, posto 

que, de direito já o é). A ideia socioambiental proporciona um ponto de observação novo, no 

qual alguns aspectos adquirem relevo e podem ser transformados como, por exemplo, os 
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aspectos mais visíveis das atuais condições de inserção do jovem nas atividades urbanas, 

levando-nos a uma maior consciência dos limites que a "cidade sustentável" verstis a 

socioambiental pode evidenciar. 

Construir uma cidade que seja socioambientalmente justa não significa 

necessariamente decretar o fim das que se projetam enquanto "sustentáveis". Porém avançar 

sobre estas, é trilhar de forma mais livre um caminho para o aprendizado visando moldar os 

próprios destinos para encontrar uma nova situação "como num espelho retrovisor" aonde a 

cidade do socioambiental venha emergir como imi novo nome para uma nova realidade que se 

pretende criar e fabular, tendo em espelho aquela. Nesse sentido concordamos com Vicens 

(2009) para quem Las ciudades tienem responsabilidady um papel relevante em este proceso. 

Contudo o intrigante nestas conformações tipos-ideais está na forma como a "cidade 

sustentável" convive com os efeitos mais perversos produzidos pelas relações de trabalho no 

território, fato que, para a cidade socioambientalmente justa o trabalho deve colaborar 

socialmente para que circule como bem comum para todos sob formas mais aceitáveis. Neste 

aspecto a "cidade sustentável" não precisa ser considerada um estado de transição ou uma 

reação patológica a crise que acompanha o mundo do trabalho, mas, sim, um aspecto 

importante das estratégias que a construção socioambiental pode se valer, visando efetivar sua 

promessa de integrar o sócio ao ambiental. 

Para que se construa uma cidade realmente transformada é preciso que as relações de 

trabalho, bem como o meio ambiente passem a ser evidenciadores de indicadores de 

sustentabilidade. Contudo, no plano ambiental, medidas na prática estão sendo tomadas cada 

vez mais, por meio de leis ambientais, investimentos para projetos urbanos mais sustentáveis, 

fóruns de discussão como a Agenda Global o NUHabitat, entre outios, mas no caso das 

relações de tiabalho, pouco são as medidas que se vêem sendo tomadas para promover 

melhores indicadores de sustentabilidade. Isso adia cada vez mais, ações que podem 

transformar esse campo (já tão prejudicado) em uma verdadeira referência de 

sustentabilidade. 

Essa ênfase nas relações de trabalho como condição para tomar real a cidade 

socioambientalmente justa advém do fato que Laactividad humana ejerce um impacto 

ambiental de proporciones planetárias e que de forma análoga é o que também se evidencia 

nas mudanças observadas na condução do processo produtivo atual, que iiisere sob proporções 

planetárias uma maior parcela da força de trabalho às condições do emprego precarizado e/ou 
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dos sem trabalho, ou ainda, como diria M . Davis, na direção de um crescente proletariado 

urbano informal. 

Isso é o que a "cidade sustentável" por enquanto, não tem conseguido transformar em 

uma referência de sustentabilidade, indicando uma das mais importantes inquietudes a 

permear a sociedade contemporânea na condução de modelos urbanos. 

Assim, na querela de imia nova cidade é que as "sustentáveis" não deixam de 

evidenciar uma diferença primordial, em relação, as que buscam se projetar enquanto escritas 

socioambientais. Devido a não oferecer imia explicação do motivo porque o novo tipo de 

cidade deva estabelecer ligações com a vida social, sem buscar promover proporcionalmente 

padrões melhores de sustentabilidade no âmbito das relações de trabalho, a cidade sustentável 

(entendida aqui, como formas de organização social do território) na medida em que exerce 

uma fimção importante de criação de riqueza, deixa de considerar a variável do trabalho, que 

segue a revelia de um maior desenvolvimento social. 

Deste modo, o que resulta da aproximação entre o social o ambiental é a ideia de 

buscar enfoques inovadores de desenvolvimento sustentável que considerem as profimdas 

mudanças também no mundo do trabalho. Como propõe Vicens (2009, p. 7). No se puede 

evaluar El desarrolo económico solamente com lãs variahles Del crescimiento (...) Hay que 

considerar otras variables para hablar de desarrolo. A vinculação entre esses campos, bem 

como, da sustentabilidade dos sistemas ecológicos e sociais têm em princípio um mesmo 

agente localizado na atividade humana. Deste modo, tanto os impactos ambientais quanto os 

sociais vêm de uma mesma procedência centrada na ação do homem sobre o planeta e sobre a 

sociedade que hora as relações de trabalho constroem. 

Reduzir as desigualdades na cidade é \xm compromisso que a promessa socioambiental 

tem que traçar de forma prática e tangível, visando construir indicadores de sustentabilidade 

principalmente no campo das relações de trabalho. Para isso, no entanto, é preciso dá passos, 

visando garantir vida sustentável de forma mais ampla. Neste sentido, a cidade 

socioambientalmente justa constitui uma peça de engenharia social que visa tomar plausível 

tanto o sistema ambiental quanto o social de forma indiscriminada. E isto não é inextricável. 

Por isso, as cidades sob aspirações socioambientais têm que refletir algo real na 

experiência, imi senso verdadeiro de novidade transformado em novos campos de experiência 

e aplicação das práticas políticas, para não correrem o risco de operarem em um vácuo social. 

Sendo assim, é exatamente isso que passamos a verificar no capítulo seguinte a partir da 
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cidade de Rio Branco no Acre, que há mais ou menos duas décadas vem mcorporando 

políticas e práticas sustentáveis em suas orientações de políticas urbanas. 

Com isso, o Acre e a cidade de Rio Branco abrem os desafios na busca de promoção 

de um novo destino urbano em seu território do conceito à orática. Nesse sentido, parte em 

busca de desenvolver novas políticas para uma cidade áielhorj Se estes objetivos estão sendo 

plenamente alcançados, constitui uma questão a ser investigaaa, e foi o que fizemos quando 

passamos a analisar esse processo em associação às trajetórias ligadas a histórias de trabalho 

entre duas gerações, o qual representou o principal meio para verificar se haviam novas 

formas sociais ocorrendo entre estas novas gerações inseridas neste urbano em transformação, 

e o que de fato essa juventude continua tendo como cenário a enfrentar em termos de frabalho 

apesar de suas condições no presente, estarem amplamente comprometidas há quase duas 

décadas com as propostas de construir uma cidade sustentável, mas que, aspira uma escrita 

socioambiental neste território amazônico, em busca de uma escrita que possa ser, também, 

para o aprendizado. 

Deste modo, consideramos os segmentos jovens em relação às suas histórias de 

frabalho frente aos da sua geração precedente, para verificar os reais alcances e limites que 

estas propostas e práticas pró-cidade sustentável em Rio Branco'^ vem realmente deixando 

evidenciar. Sendo assim, sem mais delongas vamos ao local da experiência. Rio Branco -

Acre'*, Sudoeste da Amazónia' ' Ocidental - Brasil'*. 

A esse respeito Hermício Oliveira em sua tese de doutorado "O Movimento pelo desenvolvimento Sustentável 
do Acre-Brasil (1988-2002): Ciclos de Protestos, Capital Social e Rendimento Democrático", destacou no 
programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre e suas principais fontes financiadoras BID- Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, os objetivos a serem alcançados nesse programa como : promover o 
crescimento económico ambientalmente sustentável e a diversificação produtiva no Acre a fim de melhorar a 
qualidade de vida da população e preservar o patrimônio natural do Estado em longo prazo. Destacou ainda que, 
esse programa objetiva amda modemizar a capacidade reguladora administrativa e supervisora da máquina 
pública para assegurar o uso eficiente dos recursos naturais em longo prazo; incrementar a rentabilidade 
económica do setor silvoagropecuário e fomentar investimentos produtivos estratégicos como mecanismos para 
elevar as taxas de crescimento económico do estado, geração de emprego e renda, bem como melhorar os níveis 
de empregos existentes e elevar por fim a qualidade da infia-estratura. (Cf. In. Oliveira, 2003, p. 315). Mas é 
particularmente a partir da década de 1990 do século XX que os programas governamentais passaram a integrar 
a dimensão ambiental e sustentável em suas políticas de planejamento urbano e desenvolvimento territorial, 
passando com isso a utilizar amplamente esse argumento na condução de suas propostas de reordenamento 
territorial urbano para a constmção efetiva de cidades sustentáveis no território acreano, mas, sobretado, com a 
concentração desses esforços sendo muito mais localizados na cidade de Rio Branco, Capital do Estado. 

Compreende um dos 27 estados brasileiros, sendo o 15° em extensão territorial, com luna superfície de 
164.221,36 Km ,̂ correspondente a 4,26% da Região Norte e a 1,92% do território nacional. O Estado está 
sitaado mmi planalto com altitade média de 200 m, localizado no sudoeste da Região Norte. O nome Acre surgiu 
de "Aquiri", que significa "rio dos jacarés" na língua nativa dos índios Apurinãs, os habitantes originais da 
região banhada pelo rio que empresta o nome ao estado. Os exploradores da região transcreveram o nome do 
dialeto indígena, dando origem ao nome Acre. Os primenos habitantes da região eram os índios, até 1877, 
quando imigrantes nordestinos foram arregimentados por seringalistas para trabalhar na extração do látex. Ver 
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Capítulo I I 

Rio Branco: A Cidade que veio do Seringai. 

Antes de adentrarmos na análise das mudanças que vêm passando a cidade de Rio 

Branco à construção de um modelo de cidade sustentável, cumpre primeiro destacar sua 

singularidade de cidade, que, emergiu do seringai. Isto significa considerar que a 

compreensão da nova ordem urbana, como legado às novas gerações, teve sua génese nas 

relações sociais produzidas a partir da formação social seringueira. 

1 , ; 

em anexos, mapas com a localização referente ao território acreano e da cidade de Rio Branco campo empírico 
desta tese. Ary Pinheiro Leite. A FSE da Amazónia e a Génese da Cidade de Rio Branco. Disponível 
emegal2009.easyplanners.info/arBa05/5708_Leite_Ary_Pinheiro.doc . O crescimento populacional neste Estado 
obedeceu, historicamente, a movimentos migratórios determinados por efeitos de políticas públicas. A primeira 
grande leva de imigrantes ocorreu na década de 40, quando os nordestinos encontraram na extração da borracha 
uma maneira de não servir na II Guerra Mundial. A partir da década de 70, com a abertura de estradas e a 
expansão da atividade pecuária, o Estado recebeu imigrantes das Regiões Centro, Sul e Norte do País. Nos 
últimos trinta anos, a população total do Estado subiu de 215 mil habitantes para aproximadamente 547 mil 
habitantes - 65% na área urbana e 35% na área rural. A capital ainda concentra o maior número de habitantes: 
50% do total. A população indígena acreana, atualmente estimada em 9.300 pessoas, constitui 1,4% da 
popidação do Estado. É formada por 12 diferentes povos falantes de línguas Pano, Araak e Arawá. Nos últúnos 
25 anos, foram reconhecidas pelo governo federal 28 terras indígenas no Acre. Desse total, 17 terras, que 
representam 71,3% da extensão do território indígena existente no Estado foram homologados por decretos 
presidenciais. As principais vias de acesso rodoviário à região são as BR-364 e BR-317. A primeira Uga o Estado 
de Rondônia e o Sudoeste e Sul do País a Rio Branco, atravessando todo o estado até Cruzeiro do Sul, na 
fronteira com o Pera. A segunda liga o Sul do Amazonas a Rio Branco, estendendo-se aos municípios de Xapuri, 
Brasiléia e Assis Brasil, na frontefra com o Pera e a Bolívia. Estas duas grandes rodovias apresentam uma 
importância estratégica para a integração económica, comercial e cultural do Estado com os países andinos, 
permitindo o acesso do Brasil aos portos do Pacífico. A malha de rodovias permite a comunicação enfre as 
principais cidades da região. 
^ Está região possui uma superfície de 260 milhões de hectares incluída só a Amazónia brasileira. Sobre esta, e 

sobre suas formas urbanas aí inseridas, o debate socioambiental permeados sobre as questões ecológicas têm se 
intensificado, sobretado, devido esta região representar 30 % das florestas fropicais do mundo, ocupando cerca 
de 250 milhões de hectares de mata, tida como a maior biodiversidade do planeta, onde estima-se que 20 % das 
espécies animais vivas do globo encontram-se nela, abriga ainda a maior bacia hidrográfica da terra, sendo 
responsável por cerca de 15 a 20 % do manancial de água doce do mundo. (Brigagão, 19991, p. 72). Assim, o 
reconhecimento desses fatos fez com que a Amazónia se tomasse alvo da atenção mimdial por sua estratura 
territorial e riqueza biológica, permitindo que os programas de cunho intemacional levantassem as questões de 
preservação ambiental dessa região amazônica, levando-a a ganhar importância nos meios de comunicações 
mundiais, tomando-se alvo de destinação de recursos para a sua preservação, (idem, ibidem). Contado 
considerando que a Amazónia é uma macrorregião que ocupa um espaço transnacional, sendo em sua maior 
parte brasileira, revelando também, um campo fértil de ocupação e exploração macro-socioeconomica, nem por 
isso como sinalizou Berta Becker (2003) podemos deixar de considerá-la como luna floresta urbanizada devido, 
aos imensos clarões de vida urbana que há muito se ver transcorrendo no meio desse imperativo espaço verde. E 
é sobre essa associação que as questões desta tese foram desdobradas tendo em vista as novas gerações, agora, 
na cidade. 

possuidor da maior reserva mimdial de seringueiras nativas, entra no cenário mimdial do século XX como o 
principal fornecedor de matéria prima da borracha. Este fato que irá marcar a especificidade do processo 
histórico riobranquense ligando-se mais tarde as ideias de constração de uma cidade sustentável, como veremos 
mais a frente, dá início, assim, a novas vivências juvenis nesta parte do territótrio amazônico. 
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Desse modo, verificar a problemática de inserção dos jovens no mundo de trabalho e 

suas perspectivas na cidade, não poderia ser possível sem antes, entender como o processo de 

trabalho no seringai originou a organização e transformação da vida urbana para as gerações 

que as precederam. 

2.1. A Cidade e o Legado da Floresta: Espacialização e vida social. 

No final do século X I X a borracha juntamente com o café, eram os principais produtos 

de exportação do Brasil. A Floresta amazônica passou a atrair força de trabalho para a 

produção gomífera e recebeu dezenas de milhares de migrantes nordestinos. Grandes 

companhias extrativistas se fixaram na Amazónia, em especial europeias e norte-americanas 

(Santos, 2005). 

No Acre, nas primeiras décadas do século X X , que demarca o primeiro grande surto 

da borracha, teria início a formação social constituída pela espacialidade do Seringai (base da 

organização e extração da borracha). No meio da floresta amazônica os trabalhadores 

nordestinos transformados em seringueiros tomaram-se propulsores de uma nova forma 

social. A vida no seringai foi marcada por tiajetórias de trabalho e identificação com a floresta 

como meio de sobrevivência e reprodução social. 

Sob uma perspectiva espaço-temporal podemos evidenciar a organização de Rio 

Branco sob duas situações. A primeira diz respeito ao tempo do seringai que foi de 

1882/1903. A segimda pode ser entendida a partir de 1904 quando a região onde está 

localizada Rio Branco é transformada em território, propiciado pela Revolução Acreana'^, 

tempo este que se estende até 1962, quando a partir de então, o presidente da República João 

Goulart assinava em Brasília a Lei n° 4.070, que elevou o Território do Acre à categoria de 

Estado e garantiu a autonomia para escolher seus dirigentes, arrecadar impostos e estabelecer 

suas leis**'. Para Marcos Vinícius Neyeys,^storiador, a primeira organização deste espaço que 

Foi um Movimento armado entre seringueifcjp e bolivianos, na busca de tomar esta região reconhecida como 
parte brasileira. Quando o Acre foi finalmepte anexado ao Brasil em 1904, depois dos conturbados dias da 
Revolução Acreana. 

Cf In. http://www.agencia.ac.gov.br/. Assim, de 1903 até 1962 a cidade se desenvolveu enquanto parte do 
Território acreano, no entanto em 1920 esta já era a capital de todo o Território do Acre, devido à extinção dos 
três departamento e unificação dos municípios em tomo de um só govemo, com isso Rio Branco é escolhido a 
capital do Território do Acre, pois a este período, já se aíirmava como o principal centro urbano de todo o vale 
do Acre, o mais rico e produtivo do território. As razões para isso podem ser encontradas na localização deste 
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demarca a história m-bana de Rio Branco foi iniciada com a instalação do seringai Volta da 

Empreza. Nesse momento os modos de espacialização eram reveladores dos laços entre o 

sistema socioeconómico, o lugar da seringueira na floresta, a localização do barracão, da 

colocação do seringueiro e das estradas seringa onde as seringueiras poderiam ser 

encontradas. (Cf. In. http://www.agencia.ac.gov.br) 

Nesse sentido a transição de um espaço natural para a espacialidade do seringai dentro 

da floresta teve como variáveis que repercutiram ao nível da organização deste espaço a 

emergência da implantação do sistema seringai, do trabalho do seringueiro organizado pelas 

estradas de seringa, pelos varadouros, através das atividades extrativas, e por seu habitat 

projetado rumo ao interior da floresta. Estas variáveis introduziram novos modos de 

espacialização na selva, o que não deve ser entendido seguindo a ideia de Rémy (2004) "como 

uma mera projeção para o solo de uma realidade social que se constitui com toda a 

independência para com ele " (p, 166). 

Como o lugar onde o trabalhador seringueh-o foi instalado para a retirada da borracha 

já ultrapassava em muito os limites da fronteira brasileira, esta atividade já se desenvolvia em 

áreas bolivianas, com isso, o espaço de floresta entra em transação social pelas novas 

prioridades de demarcar territorialidade e, o espaço é apropriado como reciu-so a essa 

prioridade de trabalho e sobrevivência pelos seringueiros brasileiros, cujo desfecho pode ser 

encontrado na Revolução Acreana (1903) e no Tratado de Petrópolis. Com isso, o Brasil 

incorporava ao território nacional uma extensão de quase 200 mil km^, que foi entregue a 60 

mil seringueiros e seringalistas e suas famílias para que lá pudessem exercer as funções 

extrativas da borracha. A constituição do território acreano estava assim oficialmente 

instituída e legalizada em terras brasileiras (Disponível em www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br.). 

Com a formação do seringai de 1882 a 1903 e o advento de um território administrado 

a partir de agora pelo govemo federal transformado em Território desde 1904, esses foram 

processos que repercutiram na organização de Rio Branco. O Seringai Volta da Ernpresa foi 

transformada em povoado denominado Vila Rio Branco em 22 de agosto de 1904 pelo 

decreto do Prefeito n° 3, de 22-08-1904. Esta Vila esteve restrita, a uma estreita faixa de terras 

na margem direita do Rio Acre (atual 2° Distrito) virando desde então cidade, não apenas por 

decreto, mas porque a forma do aldeamento ali já se esboçava por meio de outras fimções. Daí 

em diante Volta da Empreza - Villa Rio Branco deixou de ser um espaço privado (de domínio 

seringai que, era plenamente navegável em todos os períodos do ano, permitindo com que o barracão aí instalado 
fosse agregando outras atividades e fimções diferenciadas para o comércio, o que levaria ao seu aldeamento. 
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exclusivo do seringalista) para se tomar um espaço público, onde outros comerciantes ou 

indivíduos podiam atuar ou se fixar, e com isso poder se afirmar como o principal centro 

urbano de todo o vale do Acre, o mais rico e produtivo do Território (idem, ibidem). 

O seringai emergiu, portmito, da procura pela borracha, permitindo que fosse 

organizado um sistema de produção extrativista e circulação de mercadorias conectando 

seringueiros e seringalistas. Este último comandava a produção da borracha, ligando-os aos 

comerciantes do amazonas e Pará e aos gmpos financeiros da Europa. Assim, foram lançados 

os fimdamentos da empresa extrativa da borracha, tomando a floresta a nova fronteira de 

expansão do capital em fins do século X I X e imcio do X X . (Zoneamento Ecoiógico-econômico 

do Acre-2006). \ 

O seringai logo se converteria na empresa seringalista que passou a controlar e a 

explorar todo o médio Pums (rio). Antes, porém, como já destacamos acima, em 1882, 

migrantes que vieram do nordeste brasileiro, fugindo das secas, fimdaram o Seringai 

Empreza. A partir do povoamento deste seringai surgiu Rio Branco. Enquanto território 

acreano foi dividido em três departamentos, tomando-se a Vi la de Rio Branco a sede do 

Departamento do Alto Acre. O seringai era, portanto, uma unidade produtora na qual a 

principal atividade económica era exfração do látex. Sua formação esteve vinculada a uma 

estratégia intemacional para a obtenção de uma matéria-prima cobiçada pelo mercado 

europeu e norte americano. 

No entanto, o seringai enquanto unidade produtiva não se resumia somente a imia 

extensa área de terra, com muitas esfradas de seringa, seringueiros e patrão; este, também, 

constituía uma formação social complexa e sua estmtura refletia as exigências do meio e a 

necessidade de sobrevivência na floresta para a produção de borracha para o mercado 

mundial. (Zoneamento Ecoiógico-econômico do Acre - 2006, p. 186). 

Contam os documentos oficiais que o Seringai Empreza que deu origem à cidade de 

Rio Branco foi fundado em 28 de dezembro de 1882, quando desembarcou numa gamelefra 

(árvore típica local) o explorador Neutel Maia para fundar um seringai que acabaria por dar 

origem ao povoado "Volta da Empreza". Nos primeiros trinta anos de stm história o povoado 

esteve restrito à margem direita do Rio Acre, uma área alagável que todos os anos sofiia com 

a cheia do rio. Por isso, em 1908, o Prefeito do Departamento do Alto Acre, Gabino Besouro, 

decidiu desapropriar terras do Seringai Empreza, situado na margem esquerda do rio, para 

construir uma nova cidade que ele denominou de Penapólis, em homenagem ao então 

Presidente da República Afonso Pena. Em 3 de outubro de 1912, por ato do prefeito 
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departamental Deocleciano Coelho de Souza, Penapólis e Empreza passam a se chamar Rio 

Branco. 

Foto 1 - Povoado Volta da Empreza - Palco dos dois principais combates da Revolução 
Acreana e origem da cidade de Rio Branco (Foto álbiun do Rio Acre 1906-07). 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 
Embora a localização do barracão fosse sempre próxima ao rio, as colocações onde 

os seringueiros moravam se distribuíam a partir daí, bastante espaçadas uma das outras, em 

direção ao interior da floresta. No seringai o patrão controlava os movimentos e as atividades 

dos seringueiros, distribuídos ao longo dos rios nas suas "colocações" (Tapiri ou casa onde o 

seringueiro morava floresta adentro). A colocação era o espaço propriamente do seringueiro, 

enquanto o barracão era o espaço do patrão/seringalista). 

Esse período foi marcado pela literatura ou fala historiográfica como o "tempo do 

cativeiro" onde o patrão, o "seringalista", dono do seringai, controlava o trabalho do 

seringueiro por meio de regulamentos, cujo ciunprimento era vigiado sob imposição por 

fiscais geralmente armados que impediam a mobilidade dos trabalhadores (Esteves, 1999, 

apud Schimink 2008). O seringueiro foi, assim, proibido de plantar cultivos de subsistência e 

obrigado a se provisionar por meio da compra de mantimentos no "barracão" mantido pelo 

patrão, em troca da borracha produzida, a qual lhes era cobrado preços altos peia mercadoria 

com o intuito de manter o seringueiro sempre endividado com os patrões, os quais por sua 

vez, foram provisionados por luna cadeia de comerciantes no sistema de "aviamento", que 

apoiava a extração de borracha para os mercados externos. 

Assim, partindo da espacialidade da cidade ainda em sua formação, sob a base fisica 

do seringai, podemos compreender sob a perspectiva da aldeia não urbanizada que Rémy 

íeiro situada ao longo das estradas-de seringa4io meio da floresta. 
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(2004) identifica como povoados que se apresentam dissociados espacialmente um dos 

outros, as mudanças que Rio Branco passou e vem passando « que repre^pinta na atualidade 

tima herança socioespacial para as novas gerações./Na a7rfei<r wao Mroamza<ia Kemy (2Uo^^^ 

identifica uma organização espacial onde o(irabainb|'como atividade económica dominante 

procura ficar nas proximidades imediatas da haonação, pois "na ausência de toda a técnica de 

deslocamento há que minimizar o tempo necessário para ir e voltar e, logo, a distância 

concreta a percorrer" (p, 27). 

Esse modo de espacialização marcou o tempo do seringai, considerando-se as 

características de imia aldeia no meio da floresta. O seringai representava o único ponto de 

identificação do seringueiro em relação à sua colocação e para a saída ao encontro da 

seringueira com o objetivo de extrair látex. Por essa razão a^Wocação^como moradia do 

seringueiro dentro da floresta era também conhecida enquanto local de seringa, este era o seu 

local de trabalho que os tomava trabalhadores isolados no meio da selva. O objetivo com isso 

era ficar próximo das seringueiras, colocando-se em uma situação espacial diferenciadora e 

inversa em relação a do barracão (que ao contrário já buscava se situar nas margens do rio). 

No barracão o trabalho ficava subscrito a um processo de armazenamento da borracha, que 

dali sairia para os portos de Manaus e Belém e seguia para o mercado intemacional. 

Nesse sentido, o trabalhador seringueiro fixava-se numa direção oposta ao barracãq 

visando ficar muito mais próximo do seu local de trabalho, ou seja, imerso na floresta densa. 

Assim o seringai transformaria a floresta sem, no entanto precisar dermbá-la. Deste modo, 

com o úiúco objetivo de explorar borracha o seringai emerge e com ele uma complexa forma 

espacial que alteraria pouco a forma da floresta, posta em marcha por uma ação coletiva que 

passamos a analisar a partir de agora. 

Tomar o lugar de trabalho do seringueiro próximo e acessível das fontes de seringa 

marcou a lógica de espacialização do sistema seringai enquanto formas socioespaciais 

precedentes da evolução urbana da c id^e de Rio Branco. Nesta vasta selva, o trabalhador da 

seringa valia-se apenas da sua condição física para empreender a busca e identificação da 

árvore da seringueira, ensejando com isso a emergência e formação de "varadouros"*'̂  que 

Eram estradas que permitiam que as colocações estivessem ligadas entre si, e ao barracão, o qual passou a 
representar luna fonte de atração para uma formação de aldeamento. Ou seja, o barracão era aldeia, pelo fato, de 
desaguar neste espaço outras atividades, tomando-se um pólo atrativo muito mais do que a colocação (enquanto 
local próprio do seringueiro) que ficava imersa em uma mesma atividade sob severa vigilância do patrão 
(seringalista). Nesse sentido, não foi a colocação que aldeou, mas o barracão que ficava sempre nas margens do 
rio e facilitava assim a mobilidade do seringalista no momento em que este quisesse sair da floresta pelo rio. 
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eram pensados em forma de oito para que este não se perdesse na mata . As estradas em 

forma de oito eram também estratégias de deslocamento com que o trabalhador seringueko 

procurava racionalizar o tempo tento de ida quanto de volta das árvores demarcadas para 

extrair o leite da seringa. 

A cidade que veio do seringai teve nestas origens o momento em que a 

descontinuidade espacial dos seringais estava marcada pela espacialização que o trabalhador 

na floresta abria. Estar dentro da floresta era uma forma de estar próximo também de sua 

habitação, pois a habitação do seringueiro tinha que se localizar dentro da floresta, por esta 

representar seu ambiente de trabaUip próprio. Foi sob esta lógica que o seringai (Volta da 

Empreza, futura Rio Branco) enquanto aldeia pode se constituir, tomando o barracão uma 

possibilidade de aldeamento ao poder incorporar fimções diferentes, o que não foi possível 

para o caso das*^olocações'que tiveram sua continuidade invariavelmente marcada por uma 

mesma função todo o tempo. A organização espacial do trabalho do seringueiro precisava que 

este situasse sua habitação próxima às seringueiras, por isso sua inserção era diretamente na e 

com a floresta literalmente, permitindo que sua percepção fosse dominada por este espaço 

dentro da floresta. 

Neste sentido explica Rémy (2004:27) que " A descontinuidade espacial, conjugada 

com a sua fi-aca dimensão, determina uma paisagem em que o constmído surge mais ou 

menos disseminado sobre o pano de fundo da natureza - campos e pradarias, florestas e 

silvados, os quais ocupam a maior parte do espaço e dominam a percepção". Esse processo é 

importante ser destacado, pois é a partir desta base que a cidade em processo de urbanização 

irá conduzir sua espacialização sob o prisma sustentável, tendo por base essa ^sociação do 

homem acreano com a floresta enquanto processo de proximidade e interação. Ou seja, busca-

se no modo de espacialização anterior as bases para orientar os atuais em vários aspectos, em 

que a floresta está presente na cidade, e permanece viva na percepção dos novos espaços 

urbanos, evidenciando que, os elementos da transição seringal-cidade encontram-se inter

relacionados, pelos menos no aspecto físico-paisagístico. 

Assim, estamos considerando que os elementos de transformação que levaram Rio 

Branco a constituir uma aldeia enquanto povoado pelos modos da espacialização e da vida 

social representa uma marcha posta por uma ação coletiva como explica Rémy (2004), a cerca 

Estradas de oito eram assim chamadas, pelas voltas que o seringueiro fazia para adentrar a floresta e retomar a 
sua colocação sem se perder na floresta, esse processo permitia essencialmente um mapeamento das seringueiras 
que seriam localizadas nesta espacialidade para ser extraído o látex. 
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de que estes modos devem ser entendidos como sendo um fenómeno social total. A tecnologia 

rudimentar que a atividade do seringueiro envolvia revelou os laços com a morfologia do seu 

habitat e os aspectos socioeconómicos de sua vida social. Ligados pela espacialidade da 

"colocação"^'*, e do "barracão" e das "estradas de varadouro*^ ou estradas de seringa" têm no 

espaço a sua volta os elementos de formação de sua vida social. 

A marcha desse processo demarcaria a transformação social do espaço da floresta para 

o surgimento da aldeia não urbanizada. O povoado chamado "Volta da Empreza" (hoje Rio 

Branco) logo se revelou mais movimentado do que um simples seringai pela abertura de 

pontos comerciais para o abastecimento das embarcações a vapor que subiam o rio no 

transporte do ouro negro (a borracha). 

A vida social no seringai em interação com a elaboração destas novas formas espaciais 

representou o início das transformações que mais tarde levariam a formação socioespacial da 

cidade. As fotos abaixo mostram o homem seringueiro a infância e a juventude seringueira 

neste cenário. 

**Como já apontamos anteriormente era uma área delimitada do seringai para a coleta aonde havia três a quatro 
estradas de árvores sermgueiras, as quais diariamente teriam que ser percorridas e realizadas a coleta para 
garantir a produção e evitar desavença com os patr^s, tidos corno dono da verdade, m que promoviam a 
"justiça" e podiam até mesmo decretar a morte do seringueiro. (Maria de Andrade Silva, 2005, p.60). "A 
Borracha passada na história" (Os Soldados da Borracha na Segunda Guerra Mundial). 

Consistia no caminho que ligava cada colocação dos seringueiros entre si ao longo do seringai até à 
"margem", localizada à beira dos rios. Na margem situa-se a casa do seringalista ou do gerente do seringai, as 
moradias dos demais moradores do seringai, o barracão e um porto. Através do varadouro, as mercadorias eram 
transportadas e a borracha era levada ao barracão. No "centro" da propriedade localizavam-se as colocações: 
pequena área na floresta, onde o seringueiro constmía sua moradia. Na floreste junto a colocação estevam as 
estradas de seringa, a saber, as vias abertas pelo extrator e que ligavam a lun certo numero de seringueiras. Como 
não havia limite demarcado entre cada sermgal, a interseção entre as estradas de seringa era frequente. "Os 
seringueiros em movimento" PUC - Rio. 

Foto 2 - O seringueiro na espacialidade da floresta, a 
constração da vida social 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 
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Foto 3 - Infância e Juventude: o trabalho nas estradas de seringa. Crianças na 
atividade do corte da seringueira. 

honte: WWW.agencia.ac.gov.br 

O predomínio da floresta terminava por dominar a percepção deste trabalhador, 

inserido na espacialidade do seringai. A localização do barracão (onde se encontrava também 

a casa do seringalista e o armazém que recebia e armazenava a borracha recebida pelo 

seringueiro) era sempre próxima ao rio, enqiianto as colocações (casa do seringueiro) se 

distribuíam a partir daí bastante espaçadas uma das outras, em direção ao interior da floresta. 

Este fato foi o que permitiu a alguns barracões, enquanto sede de seringais se converterem em 

lugares propícios para o aldeamento, como foi o caso de Rio Branco, quando este, na forma 

seringai foi aos poucos concentrando novas atividades enquanto entreposto comercial. Nesse 

sentido de forma inversa, as colocações não tinham a função de concentrar e nem de distribuir 

essa matéria prima. As colocações eram mantidas, assim, apenas para providenciá-la e 

encaminhá-la ao barracão. 

José Potyguara em "Terra Caída" descreve um barracão, de onde se extrai um caso 

emblemático para a emergência do aldeamento: Em estilo clássico no inicio do século X X 

dirá o autor: 

Num campo apertado entre a mata e o rio, a sede do seringai é apenas um embrião de 

povoado, arremedo de rua paralela ao barranco. Perto do porto, o primeiro casarão de madeira 

coberto de zinco, é o armazém. Ao lado, ligado por um trapiche de paxiúba, o escritório (...) 

Em seguida estão a casa do ... guarda livros, a escola, o curral, e, por último, a residência do 

proprietário, um bonito chalé de madeira de lei, cercado de varandas (Cf in. Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Acre, p. 258). 
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A formação espacial do seringai (Volta da Empreza) que transformou a floresta e 

trouxe a formação da aldeia não urbanizada, teve na formação do seringai elaborado por 

Euclides da Cunha o formato de uma flor. O croqui a seguir foi elaborado por Euclides da 

Cunha em 1905, retratando a localização da sede próxima a um rio, e a distribuição das 

estradas que caracterizou os seringais em sua morfologia do habitat representando, desta 

forma, as vias de mobilidade e acessibilidade ao barracão, em relação às colocações. (Rancy, 

1992 apud Zoneamento ecológico económico do Acre. P. 259). 

Foto 4 - Forma espacial de vm seringai. Elaborado por Euclides da cunha em 1905. 

Fonte: WWW.ageiicia.ac.gov.br 

Leitura da figura: 

As curvas sinuosas no canto direito da figura representa o Rio Purus onde ficava - A 

sede do seringai e o barracão próximo ao rio. A partir deste, a colocação do seringueiro em 

direção ao interior da floresta, bem mais afastada do barracão com sete e seis estradas em 

formato de flores. O varadouro está representado pelos traços mais largos e escuros, sendo 

estes, caminho que ligava a colocação do seringueiro a outras ao longo do seringai até à 

"margem" que ficava localizada à beira dos rios aonde ficava o seringai. Os pontilhados em 

forma de V eram as estradas de seringa. A letra B , próxima as colocações, representa a boca 

da estrada, a letra V a volta da estrada, que, do alto gera uma imagem em formato de flor. 

Com esta espacialidade a aldeia não urbanizada se estabeleceu na floresta evidenciando as 

bases para a futura cidade de Rio Branco. 

O Seringai se processou seguindo um padrão mais ou menos disperso na floresta, já 

que estava orientado unicamente pela concentração de seringueiras passíveis de serem 
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encontradas em maior quantidade em certo local da floresta. No entanto, era o barracão a sede 

concentradora para onde afluíam os resultados destas atividades, configurando deste modo, 

mn núcleo aglutinador para o povoamento, localizado espacialmente sempre à beira de terra 

firme entre o rio e a mata. Identificamos, portanto, no barracão, as origens que propiciaram o 

aldeamento no seringai Volta da Empreza. (IMAC - Atlas Geográfico Ambiental do Acre apud 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, p, 258). 

Segundo a historiadora Rancy (1992) em sua Obra Raízes do Acre: 1870-1912 o 

seringai não seguiu a forma comum de núcleos rurais como engenhos, sítios e fazendas, de 

outras regiões brasileiras que tiveram pela evolução, suas transformações em centros urbanos. 

Ou seja, núcleo-seringal para esta autora não evoluiu de forma a originar concentrações 

urbanas, antes os núcleos urbanos no Acre não surgiram de uma evolução natural dos 

seringais, mas ressalta que alguns destes seringais, (e acrescento aqui, como é o caso de Rio 

Branco) tiveram o local de sua sede ou suas proximidades escolhidos para abrigar a maioria 

das primeiras concentrações urbanas. 

Assim, Rancy (1992:138) defendendo que os núcleos urbanos no Acre surgiram de 

maneira artificial, justificado apenas pela necessidade de atender a uma exigência 

politicoadministrativa que possibilitasse assegurar em termos definitivo o território que, 

militar, política e diplomaticamente, havia sido conquistado, e legitimado pelo tratado de 

Petrópolis em 1903 assegurando oficialmente o Acre ao Brasil. Nesse período começaram a 

serem criadas as primeiras concentrações urbanas da região por determinações políticas 

ditadas pela Presidência da República, com sua administração exercida por prefeitos também 

nomeados pelo govemo central, mas isso não levou em conta, o fato de que, estas mesmas 

determinações políticas não ocorreram espontaneamente por mna ação do Estado nesta região. 

Antes, os atores sociais postos na cena da economia da borracha tiveram que fazer valer suas 

prioridades na transação social em consonância com esse espaço criando um quadro mais 

amplo, que em consequência, levaram a modos de apropriação deste espaço, ensejando, por 

fim o que levaria aos atos institucionais jurídicos que os legalizaram e os legitimaram mais 

tarde. 

Assim, consideramos que a base desta argumentação evidenciada por Rancy, é válida 

apenas para alguns núcleos urbanos de outras sedes surgidas no Acre, devido aos elementos 

que esta autora mesmo argumenta baseados no fato de que as características gerais de 

isolamento, e a própria organização socioeconómica, que desde o inicio marcaram os 

seringais no Acre, pouco se modificaram com o passar do tempo, mesmo no período do auge 
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gomífero, em que os lucros obtidos pelos estabelecimemos e ascensão económica vivenciada 

pela grande maioria dos patrões, não revertia em melhoria das condições gerais dos seringais 

e nem em beneficios sociais para o seringueiro, quando muito se limitavam ao conforto e à 

higiene nos barracões (idem, ibidem). 

Diante deste quadro, o seringai representava apenas a forma geradora de recursos que 

possibilitava a seus proprietários usufruírem benefícios sem nada investir na região, 

perpetuando assim o modelo primitivo de sua organização. Esta peculiaridade é para Rancy 

(1992) uma das razões que demonstram que o Acre, diferentemente de outras regiões 

brasileiras, não teve sua organização urbana, resultante da evolução de seu núcleo rural, nem 

mesmo originada de outros tipos de organizações, como fortificações miUtares, zonas 

portuárias, industriais ou turisticas, de centros vmiversitários e religiosos. 

Contudo suas análises podem ser consideradas válidas apenas para outras regiões do 

Acre, e não para o caso de Rio Branco. Lembrando Remy (2004) o espaço desempenha papel 

relacional, e representa uma modalidade de composição entre atividades e grupos específicos, 

ou seja, para Rémy (2004:165) o espaço é simultaneamente indutor e induzido envolvendo 

laços existentes entre a morfologia do habitat e os aspectos socioeconómicos da vida social. E 

isto é o que consideramos mais coerente para buscar interpretar a transição do seringai à 

cidade no processo de urbanização de Rio Branco. 

Assim, o simples ato de uma determinação política ditada pelo Presidência da 

República para criar as primeiras concentrações urbanas da região, parece desprezar que "A 

captação desses efeitos construiram-se a partir da elaboração da lógica de apropriação de 

um espaço já constituído" (Rémy, 2004, p. 132), permitindo deste modo que, o espaço se 

tomasse um recurso utilizado e valorizado para os atores fazerem valer suas prioridades na 

transação social que empreenderam nesta parte da Amazónia ocidental, seja pelo comercio da 

borracha, seja, pelo que se tomou isto depois, nos momentos subseqiientes da história social 

acreana e especificamente de Rio Branco, a qual passou a concentrar as populações retirantes 

destes seringais em sua fase de falência. 

Assim, diferentemente do que propôs Rancy, acreditamos que nas suas ligações com o 

sistema social mais amplo que já se esboçava em Rio Branco, em suas fases de vila e 

povoado, o espaço de onde emergiu a cidade criou um campo de potencialidades 

diversamente mobilizáveis ao revelar a emergência de um entreposto de borracha (porto) e 

estar em uma localização intermediaria ao longo do rio. A partir de Rio Branco a 

acessibilidade a vários outros lugares estratégicos para a ação comercial da borracha 
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possibilitou a existência do seu aldeamento resultando na formação de redes que Rémy (2004, 

p.l66) identifica como modalidades de estruturação formal ou informal das relações e das 

atividades, as quais as tornam mais ou menos visíveis e, portanto, mais ou menos 

controláveis pelo público e domináveis por uma organização espacial. 

Para Rémy as interdependências podem ser compreendidas por meio de suas conexões 

espaciais, indicando que há um estatuto explicativo do espaço, e nesse caso, se o Govemo da 

República pode determinar politicamente a criação das primeiras concentrações urbanas nesta 

região, isso só foi possível devido já existir as relações entre o social com o espacial, pois 

como justifica Rémy(2004:166): As composições espaciais são mais que um reflexo ou que 

um efeito de superfície; são uma determinante cujo peso inteiro só se pode interpretar 

captando-a nos seus laços com outras dimensões. 

Partindo desta leitura podemos identificar que Rancy ao procurar evidenciar a 

evolução do núcleo urbano de Rio Branco (1992), procurou analisar as composições espaciais 

apenas como um reflexo ou efeito de superfície, ignorando o papel relacional que o espaço 

também desempenhou com as dimensões socioeconómicas, ou seja, inscrito num quadro do 

sistema social mais amplo, esquecendo como já nos referimos anteriormente que o espaço 

pode se revelar uma modalidade de composição entre atividades e gmpos. E rústo é que 

entendemos como a base que levou ao surgimento de um núcleo urbano em Rio Branco, nas 

origens, ainda, de seringai, e não apenas partindo de uma determinante política. 

Assim, podemos observar a transformação desses modos de espacialização resultantes 

do desenvolvimento da mobilidade sob formas várias que o comércio da borracha começou a 

induzir. As mudanças nesses modos de espacialização iniciados oelo seringai «sobre a floresta' 

e sua posterior transformação rumo a uma forma de cidade, foi provocaao por mudanças qui. 

repercutiram ao nível da organização deste espaço. Na organização do espaço seringueiro 

havia um tempo de trabalho e uma forma de inserir-se na produção que determinavam 

espacialidades específicas, que repercutiram na composição de uma nova lógica espacial. 

Portanto nossa tese é a de que em Rio Branco os processos de interação entre espacialidade e 

vida social, terminaram por gerar conjuntamente a ideia de uma cidade que veio do seringai. 

Uma morfologia do habitat não poderia gerar por si somente os aspectos 

socioeconómicos e nem vice-versa. A análise repousa nos laços existentes entre ambos, como 

explica Rémy, em que o espaço é indutor e induzido. Assim, do antigo Seringai Empreza de 

onde emergiu a cidade de Rio Branco, este foi, como diria Rémy, um espaço continuamente 

utilizado e valorizado conforme o desfecho que as prioridades na transação social pelos seus 
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atores revelaram (Rémy, 2004:165). E de forma clara idemificamos a emergência destas 

prioridades na transação social mediada pelo declínio da produção gomífera em diferentes 

momentos da sua implementação. 

Deste modo se o mercado borracheiro induziu a um modo específico de 

espacialização, podemos observar também, que, quando essa atividade entrava em declínio, 

essas territorialidades eram reapropriadas como recurso pelos ,atores pqra dar ensejo a novas 

prioridades de transação social: 

Foi o que aconteceu quando essi^ região 1|bi transformada em território (1904), sendo a 

partir daí reaproprida pelo Estado que, desdèentão passou a induzir ou pelo menos colocar-se 

à frente na condução desta transação, somente, ficando de fora, décadas à frente com a criação 

das Reservas Extrativistas quando os seringueiros desenvolvem novas prioridades de 

transação com o espaço, dando ensejo à emergência das Resex (Reservas extrativistas no 

Acre), momento em que, foi posto em marcha por uma ação coletiva, as prioridades sob o 

espaço das praticas sociais. 

No entanto, com o seringai criou-se uma força de trabalho seringueira isolada no meio 

da floresta e desprovida de qualquer possibilidade de prover seu sustento sem a intermediação 

comercial e financeira de seringalistas e comerciantes. O enriquecimento fácil com a borracha 

ficou para os seringalistas e para as casas exportadoras de Manaus e Belém. Esse processo nos 

leva a compreender o que representou o seringai em suas relações de trabalho e ambiente 

social construído no interior da floresta antes da emergência dos povoados e da cidade 

propriamente dita. 

Buscando delinear os eventos mais importantes que permitiram evidenciar a passagem 

desse seringai Volta da Empreza onde se concentrou as atividades extratoras para a condição 

de Território (ao qual estava integrado) temos três fases: A formação do povoado e centro 

comercial de (1882-1898); como centro político no vale do rio Acre, com a Revolução 

Acreana a partir de (1899-1903); e como consolidação de liderança política e económica 

como sede de Departamento a partir de (1904-1908) como delineamos acima (Schiminií 

2008:35). 

No seringai Empreza, ainda enquanto formação de povoado desencadearia o 

movimento de transformação deste seringai em cidade, o que foi acontecendo aos poucos. As 

razões que levaram a essas transformações entre outras está no fato dessa parte do rio, onde se 

situou Neutel Maia, representar o ponto mais alto navegável durante a estação da seca, e ao 

chegar aqui se abriu uma casa comercial chamada Nemaia e Cia, para atender as embarcações 
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a vapor e aos seringalistas, passando mais tarde a servir como intermediário no abastecimento 

da região de carne de gado proveniente da Bolívia (Scbiminlc 2008:35). 

O Sermgal Empreza situava-se assim, na rede mais extensa do sistema de aviamento*^ 

para a borracha como o ponto intermediário das elites locais, entre os barracões da região e os 

núcleos comerciais maiores de Belém e Manaus (transformado em uma espécie de porto, que 

dali ganhavam novos rumos até os mercados da America do Norte e Europa). Estas "elites" 

ligadas ao extrativismo - donos de seringai, aviadores e comerciantes - dominaram a política 

local até depois da Primeira Guerra Mundial. 

Foto 5. Seringalistas da época com a peles de borracha - 1910. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

O comércio estabelecido neste ponto, conhecido também por Gameleira (por causa da 

árvore centenária que até hoje demarca o lugar onde Neutel Maia instalou a sede do Seringai 

Empreza, tomou-se enquanto seringai, um ponto de referência para o desdobramento das 

atividades mercantis permitindo que o barracão se constituísse um catalisador para onde 

convergiram as relações económicas da borracha, fato que lhe foi permitindo as condições de 

um aldeamento. Desde então o assentamento foi crescendo ao tamanho de uma vila, chamada 

O seringueiro (trabalhador da borracha) já tinha dívidas antes mesmo de começar a trabalhar. Eles tmham que 
entregar borracha em troca do equipamento e dos alimentos que precisavam. Este "Sistema de Aviamento" 
ditado pelos sermgalistas fez com que eles nunca chegarem a obter dinheiro e assim eles nem podiam voltar à 
terra de origem. Came seca, espingarda, munição, a faca de cortar seringa, o balde, eram alguns dos utensílios 
que o barracão costumava fomecer. Essa forma de endividamento ficou historicamente conhecida por "sistema 
de aviamento", através do qual o seringueiro tmha que se aviar com o patrão, que ditava os preços. Nesse 
sentido, era quase impossível o seringueiro se libertar do patrão. 
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então de Volta da Empreza. Assim, a modesta comimidade de Volta da Empreza consistia em 

pequenos comércios e casas residenciais espalhadas pela margem direita do rio. 

Sob estas características foi consolidando-se um povoado. A condição de centro 

comercial que teve no barracão seus primórdios rumo a uma forma coletiva que se 

diversificaria condensando-se em outras atividades económicas, foi o que possibilitou ao 

Seringai Empreza uma trajetória coletiva diferenciada e diferenciadora, dos demais seringais 

existentes no Território. De fato, estar situado no ponto mais alto navegável desse rio durante 

a estação da seca permitiu ao Seringai Empreza sua condição de aldeamento, e com isso, um 

diferencial importante para que as atividades passassem a se concentrar neste seringai. 

Não obstante, esta localização privilegiada do Seringai Empreza, tanto o barracão aí 

constituído, quanto esta parte do rio, podemos assim dizer, formaram os principais elementos 

interlocutores que permitiram possibilidades reais para que um aldeamento daí emergisse. De 

1899 a 1903 com a Revolução Acreana, o Sermgal Volta da Empreza passa a ser o centro 

político no Vale do Rio Acre, consolidando-se, a partir de então, como liderança política e 

económica e em 1904-1908 como sede de Departamento. (Schimink 2008:35). Assim, este 

assentamento no Seringai Empreza revelou-se melhor articulado que outros seringais desse 

período, convertendo-se em 1904 em Prefeitura do Departamento do Alto Acre, momento em 

que é constituído o Território Federal do Acre como conquista ensejada pela Revolução 

Acreana, (como já destacamos alhures). 

Com a criação do Território Federal do Acre em 1904, as terras onde se situava o 

povoado Volta da Empreza passam a ser Prefeitura do Departamento do Alto Acre, sob o 

comando do Cel. Raphael Augusto da Cunha Mattos, e como sede departamental recebeu uma 

Delegacia de Polícia, uma Prefeitura e a primeira Escola Primária da região. Em 1904, o 

nome da sede foi mudado para Vil la Rio Branco. Em meio a essa mudança Gabino Besouro 

estabeleceu mn esquema de ruas para servir como arcabouço da nova cidade, abrindo quatro 

ruas (Guerra, 1955 apud Schimink 2008:37). 

Desse modo o então povoado Volta da Empreza desenvolveu-se às margens do rio, 

com casas de madeira e ruas de traçados irregulares, onde as ruas do "centro" do primeiro 

Distrito foram planejadas, mas nem por isso têm seu traçado com paralelas e perpendiculares. 

Muitas delas seguem o delinear do curso do rio. Ainda em 1909 planejou-se e executou-se a 

construção de duas vias estruturais importantes: a Avenida Ceará, na direção Oeste-leste, e a 

avenida que mais tarde viria a ser chamada Getúlio Vargas, na direção sudeste-noroeste 

(Lima, 2006:39). 
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Era o seringai Volta da Empreza (futura cidade de Rio Branco) se transformando e 

ganhando novos significados no meio da floresta. Passava à condição de entreposto comercial 

avançado da economia mercantil da borracha ensejando com isso seu processo de aldeamento. 

Cunha Mattos instalou a prefeitura do Departamento do alto Acre num barracão de 

propriedade do Sr. Leon Hirsch, organizou a prefeitura em cinco circunscrições e 32 

quarteirões, dispondo de um juiz de paz, três suplentes e tantos inspetores quanto os 

respectivos quarteirões, criou a Promotoria, o Tabelionato e a Intendência Municipal. No 

entanto, diz a literatura que as obras públicas foram muito tímidas frente às demandas locais. 

(Bezerra, 2001:18). 

Gabino Besouro mais tarde procurou regularizar o Serviço Público, quanto às finanças 

e o número de fimcionários, melhorou as vias fluviais de acesso a vila Rio Branco e desta com 

outras localidades do Departamento do Alto Acre, criou cinco escolas, e instituiu os princípios 

básicos de higiene e iluminação, consolidando assim. Rio Branco como a sede do 

Departamento frente a pressão das elites de Xapuri, estabelecendo um mínimo de traçado 

urbano do que, futuramente, seria a cidade de Rio Branco, (ibidem, p, 19). O processo do 

aldeamento foi sendo ampliando seguido de outros prédios como hotéis, restaurantes, casas 

comerciais e residências, na beira do rio, constituindo-se na primeira rua da cidade, hoje 

denominada Eduardo Asmar. 

Foto 6 - Rua Eduardo Asmar - Gameleira. 1912. Porto da Gameleira onde os barcos 
atracavam - primeira rua da cidade - comércio. 

Fonte: W W W.agencia.ac.gov. br 

Este espaço começa a ganhar conotações urbanas. Em 1912 foi aumentando 

constituindo-se no segimdo núcleo populacional em número de construções com 48 casas 
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(Bezerra, 2001:19). Em 1913 é instalada mna estação de Rádio Telegrafia, tirando o acreano 

do isolamento total no meio da selva. 

Foto 7 - Correios e telégrafos 1913 - Vila Rio Branco Departamento do Alto Acre. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Em 1914 acontecem às primeiras eleições municipais, e em 1915 o primeiro grupo 

escolar da cidade, em 1916 é inaugurado o serviço de luz elétrica. 

Foto 8 - Central Elétrica - 1916. Vila Rio Branco - Departamento do Alto Acre. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

No território do Acre, em 1920 dá-se à extinção do departamento e unificação dos 

municípios em tomo de um só govemo. Rio Branco é escolhido a capital do Território do 

Acre. No entanto, depois de 1912 o Acre não teve força económica para superar a crise da 

borracha, causada pela supremacia da Ásia no mercado mundial. O crescimento que vinha 
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acontecendo no Território foi interrompido e esta situação castigou a região por sucessivas 

décadas (Disponível www.riobranco.ac.gov.br). 

A região amazônica que fimcionava como exportadora de matéria prima para a 

expansão industrial do capitalismo europeu e americano, com o colapso da borracha pela 

produção asiática, passou pela primeira vez a assistir um fluxo migratório rural-urbano, 

configurando-se assim, a primeira crise do sistema do seringai (Schimink, 2008:39). 

Ainda nos anos 20 as edificações públicas foram dando o tom das novas iniciativas de 

expansão urbana. Data desse periodo a construção de uma fábrica de tijolos, e muitas das 

edificações do centro de Rio Branco (ainda chamado de Penapólis). Entre 1927 e 1930, o 

Gov. Hugo Carneiro construiu grandes prédios de alvenaria que mudaram a feição da cidade. 

Foto 9 - Primeiro traçado urbano de Rio Branco 1927-1930. 

Fonte: WW'W.agcncia.ac.gov.br 

Foto 10 - 1927-1930 - Quartel da Policia, além de outros prédios públicos. A 
fisionomia urbana de Rio Branco a expansão da rede urbana no território do Acre 
começava a ser mais definida. 

í on l e : WWW.agencia.ac.gov.br 
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Foto! ]- Mercado Municipal - 1927-1930. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

No entanto, antes de avançarmos com a análise do processo urbano nas décadas que se 

seguiram, a passagem da vivência do seringai para imi espaço progressivamente constituído 

em ambiente urbanizado demarcou modos de espacialização e vida social que promoveram a 

transformação da cidade e moldaram sua forma. Como explica Rémy (2004) "e certo que a 

mudança não se opera logo de entrada" por isso, a construção da imagem de um trabalhador 

no meio da selva, nasce marcada por uma negação radical de formas sociais. Vencer a 

imponente selva pelas doenças e pela malária, não representou o lánico desafio que as 

gerações que construíram esse lugar tiveram que enfrentar e fazer dele um lugar novo, indício 

de uma longa trajetória de gerações à vida urbanizada, que muitos nem chegaram a conhecer. 

Foram vitimados antes, pela vida selvagem, coletora. 

Contudo, os modos de espacialização da vida social iriam se modificar com o início da 

formação da área urbana de Rio Branco, com um primeiro arruamento ganhando extensão e 

adensamento. Organizaram-se três áreas distintas que se constituíram como os primeiros 

bairros do povoado, uma pequena área residencial de trabalhadores que ocupava as terras da 

volta do rio Acre, acima da Gameleira. Com essas modificações pode-se identificar não só a 

consolidação de um espaço diferenciado em relação aos seringais da região como também a 

configuração de um primeiro aldeamento que mais tarde refletiria a organização da própria 

cidade com bairros, e em várias direções. 

As variáveis que repercutiram na organização deste espaço promoveram a transição da 

aldeia não urbanizada para a cidade não urbanizada (Rémy, 2004:31). Nesse aspecto, este 

autor destaca "uma morfologia e uma função social diferente da aldeia" nos valendo para o 
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caso do Acre a cidade não urbanizada que espacialmente também passa a ser a cidade 

dividida (1909-1940). Essa divisão diz respeito a ampliação de sua malha urbana pela 

incorporação de uma grande área à margem esquerda do rio Acre a partir de 1909, o que 

antes existia como aldeamento era na margem direita. 

Nesse momento a cidade se instaura enquanto lugar de mercado e lugar de organização 

da produção e da infra-estrutura extrativista. Agora, o espaço da cidade não urbanizada 

mostra-se novamente como um recurso utilizado e valorizado envolvendo uma transação 

social nova, mas valendo-se mais ainda, de ser Rio Branco a principal referência comercial do 

médio Acre. 

Rémy (2004:39-40) destaca algumas características espaciais e sociais na configuração 

da "cidade não urbanizada", entre as quais o fato de que a cidade vai ampliar e complexificar 

as oposições levando-as à outra escala. A cidade passou a organizar-se em bairros (claro, de 

modo ainda incipiente) mas, o exercício de uma atividade própria e diferenciada começa a 

produzir uma divisão social nessa espacialidade, onde o bairro começa a compor uma mistura 

intima entre o profissional e o social. No entanto este somente vai ganhar sentido pleno face 

ao centro. Como explica Rémy em relação ao centro: 

Este é um espaço comum a todos os bairros e onde se geram as coisas importantes 

para todos eles. Lugar onde se vai regularmente embora todos os dias, o centro é lugar onde 

estão instalados os poderes; pode aliás subdividir-se em vários espaços, sendo cada um deles 

ocupado por poderes diferentes (...) o centro é também o lugar onde se encontra o hotel, pois é 

a partir deste que o estranho pode impunemente, introduzir-se no espaço e na vida da cidade. 

Visto ser o centro o lugar onde se encontram e se misturam, principalmente em certas alturas, 

os habitantes dos vários bairros, o estranho é nele aceito mais facilmente do que no bairro. 

Onde é primeiro visto como intruso (Ré^iv 2004. r> 40"̂  

A constituição do fcentrdi em Kio Branco começa então a evidenciar o espaço 

revelando-se na composição vntre atividades e grupos redefinindo assim, novos laços 

existentes entre a morfologia do habitat e os aspectos socioeconómicos da vida social na nova 

espacialidade, agora, na cidade não urbanizada. Com a formação do centro um espaço 

comum a moradores e forasteiros, a cidade passará a se organizar em função de dois espaços, 

representados pelo centro e pelo seu entorno. 

Com isso a cidade não urbanizada em termos socioespaciais, ganha um pouco mais de 

mobilidade e começa a se separar das espacialidades de um seringai, que continuou existindo 

disperso na floresta, enquanto as primeiras iniciativas de traçado urbano introduzem as 
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mudanças no espaço da selva, modificando-a através de uma nova configuração espacial. Era 

o início de um processo que levaria este núcleo à uma transição para a urbanização nos termos 

que Rémy propôs, e que, expressariam as mudanças que se revelariam irreversíveis e 

marcariam o início da vida urbana nesta parte do Território. 

Foto 12 - Rua Getúlio Vargas na margem esquerda do rio 1930-40. Avenida 
por onde a cidade se expandiu. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Foto 13 - Continuidade da Avenida Getúlio Vargas. 

Fonte: 

O que aconteceu, portanto com a outra margem (lado direito) do rio ,d'a cidade que 

representava o lado comercial, de onde se iniciou seu aldeamento, foi kua incorporação como 

um novo bairro, fazendo parte agora da expansão da cidade, pois a cidade de Rio Branco era 

então, uma cidade instalada em ambas a margens do rio Acre (Com o antigo Seringai Volta 
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Empreza no lado direito e o centro político administrativo no lado esquerdo) com um só 

centro, mas divido em duas partes, a margem direita do comércio e a margem esquerda da 

cidade oficial, em terras menos alagadas. 

Com essa nova íuncionalidade o trabalho sairia dos moldes configurados pelo seringai 

- perpetuado assim, ainda, pelo modelo primitivo de sua organização -, já que o seringalista 

não tinha nenhum interesse em melhorar as condições de vida do seringueiro, mas apenas 

extrair a riqueza com a borracha, para entrar em uma nova configuração de atividades 

urbanas. O grande período das mudanças veio entre 1923 e 1930 com a construção de grandes 

prédios de alvenaria e a emergência dos espaços públicos como sinais de modernização. 

A seguir Foto 15. Praça Rodrigues Alves na margem esquerda do rio (lado para onde a 

cidade foi projetada). Ao fundo o Palácio do Govemo. Quartel da Guarda Territorial à 

esquerda e a direita o Colégio Presidente Dutra. 

Foto 14 - Praça Rodrigues Alves. Década de 1930. A emergência do espaço público. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Rio Branco depois da década de 50 era uma cidade que avançava para novos padrões 

de vida social e m.orfologia urbana consolidando uma nova espacialidade, enquanto em todo o 

Acre o cenário ainda era predominantemente de floresta. A existência do Centro como espaço 

comum à cidade exerceria uma nova função social produzindo sentimentos de integração e 

unidade na medida em que como ressalta Rémy (2004:41): É (pois) no centro também que se 

resolve o problema do acolhimento, do distanciamento ou da rejeição - o que reforça a 

significação desse centro como lugar de poder. 



Foto 15 - Agência do Banco do Brasil e dos correios em 1950. Centro da cidade. 

^ Fonte: WWW.agencia.ac.gov,br 

^ A foto acima evidencia a vida cotidiana se desemolando no centro de Rio Branco, 

onde se negociava as trocas com o exterior e com o estrangeiro, permitindo deste modo, o 

^ desenvolver de uma vida social em pequena escala, impulsionado por uma nova organização 

^ espacial. 

Foto 16 - Centro de Rio Branco - 1950. 

Fonte; W' W W' ,agencia,ac.gov.br 
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Foto 17 - A Produção de espaços públicos planejados demarca o início de uma nova 
sociabilidade. Margem esquerda do rio Acre. Praça Rodrigues Alves-1955. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Com a conjugação de novas espacialidades como colónias e bairros a cidade alcança 

sua expansão. Avança também no aprimoramento dos equipamentos urbanos passando a 

caracterizar um "campo económico próprio e uma função de dominância ao nível do sistema 

social, ao trazer para os seus espaços a estruturação dos campos de atividade e das suas 

inter-relações" (Rémy, 2004, p. 38). 

Com isso toma-se um lugar de ordenamento do espacial e do social. Nesse sentido é o 

centro que passa a intensificar esse ordenamento, permitindo com que a cidade passe a 

configurar a partir do centro as zonas de ampliação e complexificação desses espaços 

!evando-os para outra escala, (ibidem, p. 40). Processo este, que fica mais visível nas décadas 

de 1950-60 com a área central da cidade passando a evidenciar essas transformações. 

Foto 18 - Década de 1960 - A presença dos carros na cidade começa a 
transformar a mobilidade requerida por este espaço até então. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

95 



A construção da ponte J K na década de 1960, liga as duas margens do rio que dividia a 

cidade propiciando uma maior de mobilidade urbana. Processo este, que, antes era feito por 

meio de catraias dando origem a Praça dos Catraieiros servindo de integração entre a 

residência dos tra!>alhadores que residiam na margem direita e seus locais de trabalho que se 

encontravam na cidade em expansão na margem esquerda do rio Acre. 

Foto 19 - Ponte J K em construção - Década de 1960. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Com isso a cidade crescia, mais ainda havia poucos serviços urbanos disponíveis para 

a maioria dos residentes considerando que em 1962, Rio Branco tomava-se capital do Estado 

do acre oficialmente. Durante os anos 60, Rio Branco ainda não dispunha de sistema de água 

potável nem de esgoto. Em 1963 uma usina de força e luz movida a óleo diesel fomecia 

energia para apenas 561 das 1.894 casas comércios e prédios administrativos. Tinha um 

sistema telefónico urbano (com 200 nomes na lista). Mas o contato para fora se fazia por 

telegrama ou radio. Antes da constmção desta ponte de ferro os residentes de Rio Branco se 

utilizavam das catraias (pequenas embarcações movidas a remo que serviam para atravessar 

pessoas e mercadorias de um lado para outro do rio como foi destacado por Schimink, 2008, 

pp.42-43). 

Integrava também o iminente cenário urbano nesse período, o Hospital Matemidade de 

Rio Branco bem como o Bar Municipal. Pontos importantes de uma nova sociabilidade que 

remarcava através destes espaços um lugar dd reordenamento social/enquanto passava a 

denotar com isso um lugar de articulação especiiica e ae atividades que caracterizam como 

espaços públicos. Isto sugere indagar como Rémy (2004) para quem a "cidade é, pois, 

também lugar de formalização, e de uma formalidade que é fonte de força para ela e para o 

seu meio" (Rémy, 2004. p. 38). 
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Foto 20 - Matemidade Barbara Heliodora. Avenida Getúlio Vargas 
década de 1960. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Foto 21 - Bar Municipal em frente ao Palácio Rio Branco. 1960 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

A expansão da cidade desde então (1960) muda sua morfologia enquanto cresce as 

novas funções sociais que foram estruturando a vida cotidiana. Deste modo a cidade enquanto 

espaço construído vai ganhando predominância à medida que, vai se tornando um bem 

socialmente valorizado. Como explica Rémy isto não implica em "im bem necessariamente 

económico, mas é posto a disposição de certa procura social, mediante a organização 

reconhecida como legítima de um conjunto de papeis, de objetivos e de meios" que esta 

sociedade passa a auferir com estas relações que são socioespaciais. (grifo nosso). 

Assim a expansão da cidade adquire um traçado urbano mais definido. Instaura-se 

enquanto lugar de mercado, lugar de organização das novas relações sociais, de produção e 

principalmente, de infra-estrutura. 
97 



Foto 22 - Rio Branco área central da cidade vista do alto - 1065 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Neste primeiro plano a cidade expressa uma maior especificidade funcioanal tomando-

se um lugar de estruturação em diferentes campos de atividades, enquanto assume uma 

essência centrípeda como observa Rémy. Os pontos para que isto aconteça podem ser 

encontrados no fato da cidade ser este lugar que estrutura, coordena e organiza os vários 

campos de atividade que se encontram no interior de si mesma (Rémy, 2004, p. 38). Com isso 

passa a desempenhar também um papel motor direto na atividade económica, reforçando a 

significação desse centro como lugar de poder. 

Foto 23 - Rio Branco - Vista área ampliada 1967. 

Fonte: \r 
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Importa evidenciannos, ainda, que com a cosntrução das duas pontes as atividades que 

existiam na mergem direira foram mantidas com as relações desenvolvidas pela cidade da 

mergem esquerda. Este processo pode ser melhor observado no que disse Ledrut (citado por 

Rémy): "há um modo de espacialização específico à vida social que está ligado ao modo 

como estão integradas as deslocações na vida de todos os dias" (p. 49). Entendemos, que a 

construção dessas pontes buscavam cumprir o papel que Ledrut, descreve ao entender essa 

conexão como um modo de espacialização ligado a uma determinada vida social, também os 

vê de forma associada as deslocações na vida de todos os dias que possibilitaram a cidade em 

suas relações socioespaciais existir nas duas margens do rio. Nesse sentido a cosntrução das 

duas pontes, uma na década de 1960 e outra na década de 1970 mantiveram e deram 

continuidade a uma espacialização possibilitando a cidade integralizar as duas margens do rio 

Acre, conforme evidenciam as fotos a seguir. 

Foto 24 - Ponte de ferro J K 1966. Centro de Rio Branco. 

Fonte: \ W VV .agencia.ac.gov.br 

Foto 25 - Ponte Nova - 1974 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 
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Daí em diante (1970) a expansão da cidade ocorre marcada pelo alargamento dos 

bairros como dando continuidade a este centro enquanto suporte estruturador dos bairros e da 

regulação social destes. Com os novos espaços do entorno que foram gerados, tendo em 

vista, a composição deste espaço central da cidade, novas funções cumpriram o papel de 

realimentarem continuamente esse espaço, mantendo existente assim, a dinâmica desta cidade 

entre as duas margens. Isto, no entanto, evidencia os modos como às territorialidades foram 

reapropriadas como recurso pelos atores sociais em cena a fim de organizar uma vida 

cotidiana a partir das duas margens deste rio. Esta no^ a composição espacial induzida pelas 

transformações da relação com o espaço que a urbanização permite, explica Rémy deve ser 

definida: 

Como processo em que a mobilidade espacial organiza a vida cotidiana, o que supõe a 
possibilidade e a capacidade de ser móvel, assim, como uma valorização da 
mobilidade. Este processo afeta tanto a cidade como o campo, embora tocando uma e 
outro com distâncias cronológicas e intensidades variáveis (Rémy, 2004:65). 

Com isso Rémy deixa claro que urbanização não corresponde apenas à 

industrialização isto leva-nos a tentar caracterizar a industrialização enquanto processo 

distinto da urbanização e enquanto fator de transformação da vida cotidiana (ibidem, p 57). 

O que estamos procurando evidenciar nas modalidades de organização do espaço que 

estruturaram e ainda estrutura a vida cotidiana da cidade de Rio Branco é um processo ligado 

a essa mobilidade espacial, como um elemento que foi menos presente no seringai; pelo 

menos, se, partirmos da função tónica que tinha as estradas de seringa e dos varadouros, como 

meios de escoamento para a borracha. 

Neste aspecto como evidencia Rémy (p.56) é importante destacar que "a 

transformação da lógica da vida económica faz com que os modelos tradicionais, embora 

permanecendo aí um poderoso ponto de apoio, experimentem proftandas alterações". Com a 

cidade tomando-se receptora de novas migrações dos seringais, e com a crise da borracha 

(1946) no fmal da I I Guerra Mundial - que trouxe o soldado da borracha (1942) para os 

seringais acreanos como tentativa de retomar a economia extrativa - a cidade começa a 

configurar uma nova espacialidade com a implantação de diversas colónias agrícolas em 

terras do Seringai Volta da Empreza num processo que se estendeu durante toda a década de 

1950-60. Mas não só, nesse mesmo período uma parte das terras do Seringai Empreza ao 

norte da atual Avenida Ceará foi definida como "zona ampliada". Sendo dividido em lotes 

urbanos, não demorou muito sua valorização imobiliária, pois em décadas posteriores os 
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equipamentos instalados pelo govemo territorial ás colónias agrícolas acabaram servindo 

como novos pontos de atração e fixação urbana. 

A Cerâmica, o Aviário, a Estação Experimental, o Aeroporto Velho, a colónia São 

Francisco, a Fazenda Sobral (onde efetivamos pesquisas de campo), a colónia Apolônio Sales, 

entre outros deram origem a alguns dos atuais bairros da cidade, revelando boa parte dos 

fluxos e processos socioespaciais a que a cidade esteve submetida desde então. Deixando 

claro o motivo que levou o 2° distrito da cidade (margem esquerda) a ser superado em 

importância (pelo T distrito na margem direita) em relação à vida orgânica da cidade. 

Com a presença dos bairros, a mobilidade na cidade passou a ser mais requerida 

tomando-o simultaneamente lugar de residência e lugar de trabalho, que constitui a base 

integradora do grupo; é um espaço concreto e personalizado, no interior do qual se exprime 

uma vontade de viver em conjunto e do qual não se procura sair de forma regular (Rémy, 

ibidem, p. 44). Nesse processo, centro e bairros, passaram a coexistir na dependência destes 

em relação àqueles, sem que esta relação seja vivida e sentida como opressora ou ilegítima 

(ibidem, p. 45). As relações entre centro e o bairro, representando o seu exterior, acabaria por 

levar a cidade a uma funcionalidade mais ambígua. 

A transformação da lógica da vida económica passaria a ser regulada por outra 

perspectiva, agora de forma mais premente, por uma reprodução económica alargada, dado a 

natureza das novas atividades sócio-ocupacionais. Mudanças estas que levariam Rio Branco e 

sua sociedade em início da década de 1970 à configuração de uma cidade em expansão pela 

presença das invasões/bairros, como elementos que antecederam a emergência da cidade-

floresta na década de 1990 em diante, e seu contexto de maior urbanização. Assunto este, que 

trataremos na próxima secção. 

Assim, a cidade se distribuiu espacialmente nas diversas direções e os bairros 

periféricos são partes desse processo de alargamento do perímetro urbano, resultantes da 

intervenção direta das populações que chegaram à capital, como os bairros que integram a 

atual Baixada de onde foram encontrados em sua grande maioria os jovens entrevistados nesta 

pesquisa. 

Ainda, na década de 1970, com a nova crise, novamente, do mercado borracheiro, tem 

início a venda das terras acreanas a investidores do centro-sul do Brasil para implantar 

fazendas de gado, uma vez falido os seringais. Muitas famílias seringueiras tiveram que 

enfrentar conflitos pela terra, resultando na migração do seringai para a cidade (conforme 
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registro na foto 28 abaixo). A intensidade do fenómeno migratório fez com que as áreas mais 

distantes do centro fossem ocupadas. 

Foto 26 ~ Mercado Velho de Rio Branco. 

Fonle: Acervo do mercado velho - foto da autora 

Com o adensamento populacional a cidade passa a arcar com os descaminhos das 

trajetórias sociais seringueiras, rumo à nova vida na cidade de Rio Branco em busca de 

trabalho e sobrevivência. A cidade muda sua configuração e sua dinâmica estrutural foi 

afetada, pois não comportou o enorme fluxo migratório que para essa afluiu. 

Assim em um período de 1970 até 1990 mergulha numa crescente demanda por 

serviços e equipamentos urbanos e permanece assim até meados de 1994 quando começa uma 

nova fase de urbanização marcada por novas ideias de organização e concepção do espaço, 

adotando no planejamento urbano o paradigma da sustentabilidade. Esse novo momento será 

aprofundado posteriormente, neste capítulo. Mas antes disso, na década de 1970 a sua 

espacialização era a seguinte, em referência ao centro, que já aglutinava diferentes interesses e 

vim território socialmente conflitante. 
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Foto 27 - Configuração espacial de Rio Branco - década de 1970 - Centro. 

fonte: \\'W'\V.agencia.ac.gov.br 

O fenómeno migratório foi nutrido pelo deslocamento populacional desde a década de 

1960 pelas populações expropriadas dos seringais, em face às difíceis condições vividas 

nestes mesmos seringais, precisando se deslocar de lá para sobreviver, tomando assim, Rio 

Branco o centro receptor dos contingentes populacionais recentes do Acre. "Há um êxodo 

quase constante em direção à cidade; e o próprio crescimento vegetativo nas áreas urbanas 

de Rio Branco". (Lima, 2006:43). 

Foto 28 - Cidade Década de 1980. 

Ur. -
Fonte; W W W.agencia.ac.gov.br 

Em finais de 1980 a cidade estava mergulhada nos efeitos sociais que a migração 

acarretou à estrutura espacial anterior. As novas levas de famílias seringueiras que afluíram 
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para a cidade longe de estarem no começo de um processo de integração e de ascensão social, 

passaram a se converter em uma população desfavorecida e convertendo, também, as áreas do 

centro em zonas de trabalho informal e pela sobrevivência. O centro foi progressivamente 

ocupado por feirantes, mascates, trabalhadores ambulantes. 

Foto 29 - No fmal da década de 1980 os barracos de feirantes e camelos 
se amontoavam no entorno do mercado. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Foto 30 - Área de comercio no centro da cidade 1989. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Como destaca Rémy o espaço estruturado cosntituiu-se como um recurso que é 

apropriado socialmente de vários modos (2004, p. 113). Nesse sentido, em finais da década 

de 1980 e início de 1990, os migrantes então na origem das transformações do espaço urbano^ 

«' passam a requerer um uso mais coletivo da cidade. Mas, neste caso, é a lógica dessa 
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apropriação e, de como ela ocorre num espaço já estruturado, o que passa, realmente, a 

preocupar os gestores públicos. Nesse período ampliam-se as desigualdades, as quais longe de 

serem apenas um fator de reprodução representaram, também, uma determinante do poder 

social à medida que a cidade é segregada e explode em várias direções. 

Foto 31 - Vista aérea de alguns bairros que se expandiram ao longo do 
trajetodorio 1980. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

Um processo que passou a demarcar as novas lutas das famílias seringueiras nesse 

espaço urbano e uma lógica social subjacente de apropriação socioespacial cuja impotancia e 

interesse ganliam um novo sentido, na medida em que, os novos gruposo buscam uma 

inserção na cidade. Nas palawas de Rémy " A cidade é o lugar de transmissão de uma 

dinâmica que a ultrapassa e que a define enquanto lugar de articulação entre atores 

localizados e atores deslocalizados" (p. 130). Isso nos dá indícios, de que este é o cenário 

para o qual as famílias seringueiras afluíram (enquanto atores "deslocalizados") na tentativa 

de buscar conquistar seu lugar na cidade. Processo que irá demarcar sua posição e alargar a 

sua inserção, enquanto necessidade de atomizar uma posição social para si e para as novas 

gerações. 
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2.2. Gerações por mserção na cidade. 

Cumpre explicar a ideia de geração, segundo nosso entendimento levando em conta 

levas de migrantes dos seringais para a zona expandida de Rio Branco. Nas décadas de 1970 e 

1980 essas gerações predecessores tiveram que empreender uma longa luta por inserção na 

cidade. Compreendendo que a cidade não é integrativa por si mesma, porque nela concorrem 

os jogos das forças sociais, os novos sujeitos em cena tiveram que "fazer valer as suas 

prioridades na transação social" em analogia à Rémy (2004:165), no sentido de buscar 

entender como o espaço pode ser um recurso utilizado e valorizado por atores em suas lutas 

por reapropriação de territorialidades. 

' Neste sentido, as prioridades dos seringueiros migrantes foram habitação e trabalho 

como forma de garantir sua reprodução social, já que nos seringais essa transação não era 

mais possível pela decadência da atividade extrativa e pela venda das terras aos "sulistas". 

Em muitos casos, a migração toma-se a forma de resolução dos conflitos entre populações 

seringueiras e a presença do capital, através das atividades da pecuária extensiva. Como a 

vida económica dos seringais não alçou transformações na natureza de suas atividades, 

abandonadas que foram, quando a borracha não representou mais nenhum interesse para as 

companhias americanas, as famílias seringueiras ficaram dispersas e sobrevivendo da 

agricultura de subsistência e de atividades coletoras na floresta. 

As terras do seringai transformadas e valorizadas por investidores do centro sul do 

país para organizarem fazendas de gado, foram a base do conflito que emergiria a partir de 

então, pela reterritorialização desta região. Isso aconteceu quando o seringueiro resistiu em 

entregar as terras onde já viviam, há anos, e nela haviam constituído sua cultura e suas 

relações socioespaciais. Mas nessa luta nem todos tiveram vitória, e a cidade de Rio Branco 

foi vista como possibilidade de diluição dessa sociedade em crise, nos seringais. Nesse 

momento a cidade de Rio Branco, pela migração intensa, sofreu uaiisformações em sua 

composição espacial. 

As invasões e ocupações contínuas das famílias seringueiras do entorno de Rio 

Branco, marcou a modalidade de apropriação do espaço na cidade, em que, a lógica social 

subjacente foi reveladora de uma nova organização da vida social na cidade por parte desses 

migrantes de origem seringueira. Os conflitos pela posse da terra urbana se fizeram notar em 

certas localidades com mais ênfase na fazenda Sobral, de onde surgiram os bairros da Baixada 
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como o Sobral, Bahia, Palheiral, Pista, Glória, João Eduardo I e I I . Este último como explica 

(Lima, 2006:91): 

foi construído a partir de uma tomada de posição dos moradores da Bahia, quando no 
fmal de 1979 acontecia a terceira vítima de violento assassinato em um matagal que 
separava aquele bairro da cidade, sendo desta vez a estudante Osana (sic) Cordeiro. 
Preocupados com o problema os moradores decidiram botar o mato abaixo, e, foi neste 
mutirão que surgiu a ideia de fazer casa para os que não tinham onde morar. (...) Em 
resumo em cinco meses estava ocupada uma área de terra de aproximadamente 2.000 
lotes. Daí para frente começou a luta pela legalização das terras, por serviços de 
urbanização, de infra-estrutura. 

Na seqiiência, mais áreas foram sendo anexadas às que foram sendo consideradas 

urbanas. Lima (ibidem, p. 88) destaca, ainda, que "no que tange ao espaço analisado, pode-se 

afirmar que a população total da área que se costuma chamar "Baixada da Bahia" ou "Baixada 

da sobral", já em 1975 era formada por pelos menos quatro bairros: Glória (formado a partir 

da ocupação da aérea próxima à pista de pouso, em frente ao bairro Aeroporto Velho), 

Aeroporto (Velho), Aprendizado (Palheiral) e Bahia, com um total de aproximadamente 2.171 

habitantes, segundo a Sucam". A Baixada da Sobral como campo empírico desta Tese, e das 

gerações seringueiras que aí se instalaram, nos dá a visão de como a Prefeitura concebia o 

local, onde se forrri^^ o Terceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco. (Luna, 20()6:8'iV 

roto yiy- Terceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco, 1979. Mapa - 1 ^ 

Fonte: Setor de Planejamento/PMRB-1979. 

Esta espacialidade remonta uma aérea em formação, onde nasceram e cresceram os 

filhos dos seringueiros expulsos da floresta peia pecuária extensiva. Segue outro mapa do 

mesmo período que registrava o Bairro João Eduardo I e I I bem mais adensado, porém, nos 

bairros João Eduardo I e I I , o Setor de Cadastro Imobiliário não reconhece a existência de 
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imóveis, uma vez que as tiabitações existentes eram informais. Caso inverso para as existentes 

nos Bairros da Glória, Pista e Bahia Nova, conforme foto abaixo, da mesma área. 

Foto 33 - T/Crceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco. 1979. Máoa - 2 

Fonte: Fonte: Setor de Planejamento/PMRB-1979. 

Como aponta Lima (2006, p.88), as primeiras habitações na localidade se deram por 

volta de 1941, nas terras do Instituto Agronómico do Norte - Colégio Aprendizado. No 

período de formação dos bairros por volta dos anos 1970, na área do aeroporto sugiram 

povoações com casas próximas umas das outras, e que dividiam o espaço com o aeroporto, 

que à época encontrava-se em pleno fimcionamento. Mas como aponta Lima (idem), a 

densidade demográfica era muito pequena. Somente em 1977, com a desativação do 

aeroporto, é que houve realmente uma explosão demográfica formando a área de expansão 

periférica. Conforme mapa abaixo. 
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Foto 34 - Terceiro Eixo Ocupacioanal de Rio Branco - 1982 - Mapa 3. 

Fonte; Setor de Planejamento/PMRB - 1982 (apud Lima. 2006:89). 
Recorte de Rio Branco/Secretaria de Planejamento Municipal - 1982 

Assim, muitas aéreas em litígio representaram as lutas que as gerações saídas dos 

seringais tiveram que empreender para buscar inserir-se na cidade, e fazer parte desta, 

organização e de uma vida urbana, dando início a uma "utopia urbana" através da 

reterritorialização e da constituição de uma nova espacialidade na busca de uma cidade rumo 

a uma condição urbanizada. 

Rémy (2004) define urbanização como processo que integra a mobilidade, não apenas 

de pessoas e bens, mas também de mensagens e de ideias na vida cotidiana, onde propõe que 

a mobilidade espacial e as trajetórias sociais resultem de uma interação ligada à lógica 

objetiva dos poderes públicos, promotores imobiliários e outros agentes sociais, t/á recursos 

do meio t—ao possibilidades técnicas, bem como^hi vertente cultural associada à lógica 

intencional dos agentes. Assim, percebendo os modos de espacialização que as invasões e as 

ocupações possibilitaram na vida social destes grupos, podemos evidenciar que a transição da 

cidade não urbanizada para a cidade urbanizada deverá levar em conta a sobreposição da 

morfologia urbana e da estrutura da vida coletiva (p. 16). 

As invasões e as ocupações como formas legítimas encontradas pelos atores sociais 

em cena, para fazer valer suas prioridades vista como modalidades espaciais legais na cidade, 

afetando sobremodo o ritmo com que a lu-banização em Rio Branco desenvolveu-se. As 
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características de uma cidade em ,expiasã£) a partir da emergência de novos bairros e invasões 

no período de 1970 a 1998 trarão também a necessidade das pessoas de se deslocarem, de 

deslocar bens, de difundir à distância mensagens e ideias. 

Essas modalidades espaciais passaram a agir como pressão para que a cidade 

avançasse em acessibilidade urbana. Como propõe Rémy: "a acessibilidade cotidiana direta, 

ligada á proximidade espacial, continua determinante para assegurar a possibilidade de 

trocas rápidas não programadas e a multiplicidade dos encontros aleatórios" (p, 16). Certo, 

é, que, essa população migrante teve que produzir seu próprio espaço e lutar para serem 

integradas e reconhecidas como parte da acessibilidade ainda incipiente que já vinha se 

desdobrando com o Primeiro e o Segundo Eixo Ocupacional de Rio Branco. Mas, somente 

com a formação do Terceiro Eixo foi que a cidade explodiu, sob a pressão de maior 

mobilidade, demandando também uma nova vida social para os grupos de migrantes do 

seringai. Estes foram os que ficaram mais expostos aos "encontros aleatórios" que a cidade 

com seus lugares nem sempre públicos, passa a sinalizar e a restringir simultaneamente. 

A esse respeito nos explica Rémy (idem, ibidem) que a existência de tais encontros 

aleatórios assenta na presença de lugares públicos e semipúblicos, os quais são privilegiados 

quanto a sua emergência e enquanto suportes mais seguros da vida coletiva. Desse modo a 

urbanização, como forma possível de pensar a cidade em transição para um contexto de maior 

mobilidade e acessibilidade, esboçou, com a presença destes espaços então constituídos como 

espacialidades diferenciadas dos seringais, um novo ponto de partida, onde as culturas 

seringueiras buscaram mais uma vez reproduzir seus espaços sociais como recurso utilizado e 

valorizado para estabelecerem uma nova modalidade de composição entre atividades e 

grupos. 

Esses processos contribuíram enormemente para transformar o quadro espacial da 

cidade e permitiram entrever que as mudanças introduzidas nas relações entre a morfologia e 

a vida coletiva foram distanciando os seringueiros de uma simbólica vida extrativa, que será 

retomada depois, através das ideias de "Florestania" e da sustentabilidade urbana como 

concebida no Acre. 

Mas antes, é preciso lembrar que Rio Branco não se desenvolveu como uma região 

industrial, mas como uma região que incorporou as bases da economia extrativa, onde os 

seringais sob a condição mercantil permaneceram sob os primórdios de uma orgaiúzação 

primitiva. 
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Na atividade extrativa predominava uma tecnologia insípida e bastante rudimentar, 

permitindo que o corte e a coleta da seringa fossem feitos individualmente homem a homem. 

Rémy (2004, p 18) nos ensina: "não haver necessariamente sobreposição espacial entre 

urbanização e industrialização" por considerar distintos estes processos, e plenamente 

observáveis à medida que países em desenvolvimento reíletem um processo aonde uma forte 

urbanização vai a par de uma débil industrialização (Idem). 

No caso de Rio Branco, essa assertiva toma-se relevante, na medida em que nos 

primórdios dos anos 70, a conjugação da crise do extrativismo da borracha, e dos anos de 

chumbo da ditadura militar, foram medidas que deram início a um efeito devastador sobre as 

cidades do Acre, como aponta Marcos Vinícius Neves. O govemo Vanderlei Dantas decidido 

a modificar o eixo de desenvolvimento económico regional, estimulou a vinda de grandes 

empresas, fazendeiros e especuladores de terras para o Acre. Os seringalistas, falidos e sem 

créditos, não tiveram como resistir e acabaram vendendo enormes seringais por preços muito 

baixos, permitindo com que em poucos anos, um terço de todas as terras acreanas mudassem 

de mãos''^ 

O Acre toma-se ponte da expansão da fronteira agrícola, que atingia os estados do 

centro-oeste antes de atingir Rondônia e Acre, através do programa Polonoroeste, o qual 

previa, entre outras coisas, a abertura da BR-364. Esta frente foi composta, não só por 

fazendeiros e grandes empresas, mas também por grileiros de terras, madeireiros e por 

trabalhadores mrais do sul e sudeste do país. Ao atingir o Acre essa frente de expansão causou 

uma verdadeira implosão da estrutura social acreana na área florestal. Com o desmatamento 

promovido pelas madeireiras e a transformação dos seringais em fazendas de gado, o êxodo 

de milhares de famílias que há décadas habitavam a floresta foi inevitável (Disponível em: 

www.bibliotecadafloresta.ac.gov). A presença de novos atores neste espaço, visando 

promover uma mudança na vida económica, fez com que a cidade experimentasse profundas 

transformações tanto espaciais quanto sociais. Mudanças notadamente provocadas com a 

vinda de seringueiros, castanheiros e ribeirinhos, expulsos de suas colocações, em todo o 

Estado do Acre. 

Rémy identifica, por exemplo, os países do leste, onde um desenvolvimento industrial acelerado está 
confrontado com uma sub-urbanização patente. Cf. In: Rémy, 2004, p. 18. Esta seria uma das razões que 
permitiram à cidade de Rio Branco, de forma inversa, urbanizar-se, sem necessariamente ter passado pelo 
processo da industrialização. 
**Cf.ln: Marcos Vinícius Neves "Síntese da Evolução Urbana de Rio Branco" disponível em 
(www.bibliotecadafloresta.ac.gov). 
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As áreas invadidas na cidade por esses trabalhadores marcam sua expansão fisica a 

qualquer custo. As lutas das famílias seringueiras, em busca de constituir seus espaços e 

inserção na cidade, permitiram que este espaço fosse utilizado e valorizado como recurso 

estratégico para fazer valer as novas transações sociais. Permitiram, também, novos modos de 

agrupamento destas populações e de suas atividades, que por não possuírem profissão 

definida e nem renda assegurada, lançassem um grande numero de trabalhadores 

desqualificados no mercado de trabalho urbano. 

Rio Branco, com uma espacialidade e uma vida social já em transformação, revelou-se 

incapaz de fazer valer à sobrevivência socioeconómica destes grupos. Como salienta Marcos 

Neves^^ não é de estranhar que o quadro geral das cidades acreanas e de Rio Branco, em 

especial, tenha sido de degradação das ocupações de vida em todos os setores. Neste período 

Rio Branco não cresceu, explodiu. Se ao longo de 90 anos de sua história as dinâmicas 

geradas na cidade tinham dado origem a pouco mais de uma dezena de bairros, entre 1970 e 

1999 esse número iria passar de 150 bairros (idem. ibidem). 

Para os interesses deste trabalho iremos aprofundar mais detidamente a estruturação da 

área conhecida como Baixada, também chamada de Terceiro Eixo Ocupacional de Rio 

Branco. Antes, é preciso lembrar que na formação do I e I I Eixo Ocupacional de Rio Branco 

como evidenciou (Lima, 2006:58): 

A construção do espaço urbano de Rio Branco foi produzida a partir das modificações 
intemas e transformação do espaço ocupado nas diversas direções. As zonas 
ampliadas, a formação e a ampliação de alguns bairros em antigas áreas de colónias 
formaram o Primeiro Eixo ocupacional. (...) já o Segundo Eixo Ocupacional se deu 
principalmente a partir dos bairros pobres que já havia certo tempo ocupavam a 
margem esquerda do rio Acre, na parte próxima ao centro administrativo pertencente à 
Penapólis. Esses bairros que ficam em Penapólis como Papouco, Base, Preventório, 
Estação experimental, Aviário, Cerâmica, tiveram um considerável aumento do 
número de seus moradores. Também em áreas pertencentes à Empreza, alargaram-se 
bairros que mais pareciam a continuação - sem infra-estrutura - de bairros mais 
antigos como o bairro Quinze. 

O Terceiro Eixo pode ser identificado em relação às anteriores áreas de expansão 

(Eixo I e I I ) da seguinte forma, conforme a imagem de satélite abaixo. 

Marcos Vinícius Neves é Historiador e Arqueólogo. Atualmente é Presidente da Fundação Garibaldi Brasil 
(FGB) no Acre. Desenvolve pesquisas e publicações na área de historia regional (incluindo historiografia 
indígena), bem como desenvolve trabalhos na área de arqueologia acreana. 
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Foto 35 - Foto de satélite com os três eixos ocupacionais de Rio Brancçf. Mapa 4. 

iíJaborada peJa autora - Imagem original do G O O G L E . 

Legenda Azul - Primeiro Eixo ocupacional de I^o Branco inclui todo o circulo em 

azul. Legenda Amarela - Segundo Eixo Ocupacional de Rio Branco inclui toda a região 

demarcada em amarelo. E Legenda Vermelha - Terceiro Eixo compreende toda região 

demarcada em vermelho. 

Com a formação desses Três Eixos ocupacionais de Rio Branco, onde o Centro está no 

primeiro, a marcação do bairro Preventório foi o segundo, e a Estrada da Sobral representando 

o início do terceiro eixo, temos o alargamento de ura conjunto de fimções na cidade. O modo 

de expansão espacial permitiu detectar uma realidade concreta, com a emergência de novos 

bairros no Terceiro Eixo ocupacional demarcado pela Estrada da sobral, que levou a cidade a 

explodir conforme foto abaixo, editado pela autora: 
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Foto 36 - Imagem de satélite - Terceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco. Mapa 5. 

n 
"O 

Elaborada pela autora - Imagem original do GOOGLE. 

A vida social desses bairros passa a desempenhar novas funções em relação ao centro 

e gerar maior complexidade e interdependência. Como nos alerta Rémy (2004, p. 13-14). Para 

este autor: 

O termo cidade não deixa de ser um termo ambíguo. É, com efeito, simultaneamente, 
um conceito descritivo, que permite detectar uma realidade material concreta, e um 
conceito interpretativo, na medida em que evoca um conjunto de funções sociais 
várias que fazem da cidade algo bem diferente de uma empresa ou de uma escola, 
por exemplo. A importância desta distinção é essencial, pois permite logo à partida a 
recusa de toda a tentação de ver uma ligação automática entre ambos os níveis e 
evacuar a ideia segundo a qual um modo de composição espacial, descrito no plano 
de sua materialidade, estaria ligado a um tipo único de interdependência entre 
funções ou modos de vida. Seria o caso, por exemplo, se se deixasse entender que o 
simples fato de se ir habitar para a cidade induz, por si próprio, um modo de vida 
específico, marcado nomeadamente pela multiplicação das redes relacionais 
deslocalizadas. A observação do que se passa, de fato, na cidade vem contradizer, 
com efeito, o caráter automático e unívoco de semelhante afirmação, pois que se 
pode constatar que se efetivamente, para alguns, a cidade favorece este tipo de 
desenvolvimento relacional, ela também é para outros o lugar de destaque de 
anonimato, ao passo que outros ainda limitam nela as suas relações às que a 
vizinhança lhe proporciona. As características da materialidade não podem, pois ser 
traduzidas automaticamente em termos de modo de vida, já que a confusão de umas 
e de outras induz efeitos perversos mais ou menos graves. 
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Assim, poderíamos ir além e dizer que, para o caso especifico de Rio Rr?nco, os 

espaços utilizados nas bordas da cidade ou em sua continuidade como a explosão de Rio 

Branco revelou, para os grupos seringueiros, uma transição socioeconómica e espacial onde 

tiveram que se unir para fazer valer suas transações sociais. 

Deste modo, longe de representar um lugar de anonimato, a cidade favoreceu a 

emergência do nós, ao destacamos alhures que, a tomada de decisão por moradores ao 

decidirem botar o mato abaixo, e, através deste mutirão fazer casas para os que não tinham 

onde morar, termina por nos levar a um conceito interpretativo de como este espaço foi 

utilizado como um recurso de necessidade à sobrevivência material e simbólica. Por esta 

razão, a característica da materialidade qué este processou assumiu, não pode mesmo, a 

despeito do que propôs Rémy, ser traduzido automaticamente em termos de modos de vida. 

Para o I Eixo, enquanto prevalecia a cidade em formação através de um 

favorecimento com os processos da urbanização e dos espaços públicos como suporte à vida 

coletiva, para o I I Eixo Ocupacional esta mesma vida coletiva era vivida como diferenciação 

por constitui-se em locais mais pobres e sem infra-estrutura. Na descrição de Lima (2006, p. 

60-61): 

A área comercial-administrativa toma-se focal, rodeada de bairros de classes médias, 
formada por comerciantes, funcionários públicos e famílias mais tradicionais que 
usufruíam de uma linha de proximidade e ligação direta com o "centro", sendo, em 
terceiro plano, percebidos os bairros mais pobres, onde residiam as classes 
trabalhadoras de moradores pobres (...) que se aglomeravam em áreas baixas e 
alagadiças e adensavam ainda mais os bairros da Base, Papouco, Quinze, ou formavam 
novos bairros alargando as fronteiras periféricas dos bairros pobres. 

Desse conjunto de funções sociais que a cidade termina por evocar é que podemos 

melhor compreender as questões que Rémy (2004, p. 12) propõe acerca da análise da cidade 

como uma entidade social e espacial, sujeita a mudanças constantes na apropriação de 

espaços estratégicos e à procura de uma nova matriz de composição urbana. Assim, temos 

com a formação do centro e seu entorno compondo o I Eixo Ocupacional de Rio Branco, a 

constituição de um espaço que se tornou estratégico, definindo uma matriz de composição 

urbana emergente, na qual ao longo das décadas subsequentes, revelou-se sujeito a mudanças 

constantes, e indutor de novos modos de agrupamento, e atividades para estas populações. 

Este não foi um processo que se deu de forma passiva. O Acre, poderíamos dizer, 

sempre esteve envolvido em muitas lutas por sua apropriação. As "hivasões" na cidade e a 

criação das Reservas Extrativistas na floresta representam o fato material destas disputas, em 

que os trabalhadores e famílias seringueiras não abriram mão de produzir socialmente seus 
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espaços construídos em meio a tensões e conílitos. No caso das invasões, enquanto prática de 

busca de inserção na espacialidade da cidade, ocorreu em terrenos públicos ou privados que 

eram invadidos por trabalhadores para construção de moradias, dando origem á novos bairros 

populares sem nenhuma infra-estrutura básica. 

Esses espaços, para moradia, eram muitas vezes decididos por confrontos entre 

movimentos populares e grileiros de terras, como os que levaram ao assassinato de "João 

Eduardo" em 1981, (que deu origem ao bairro João Eduardo I e I I na Baixada), da mesma 

forma dos confrontos que levaram a morte "Wilson Pinheiro", em 1980, ou mesmo o que iria 

levar ao atentado fatal do líder seringueiro Chico Mendes em 1988, deixando claro que o nível 

de tensão social tanto nas florestas quanto nas cidades acreanas era extremamente alto 

(Marcos Vinícius, disponível em ww^.bibliotecadafloresta.ac.gov.br). 

Mesmo a luta por inserção na cidade, não impediu a expansão do cinturão periférico 

de Rio Branco. Marcada por novos bairros originados de invasões desordenadas sem a 

mínima infra-estrutura de água, saneamento, luz, acesso, muitos deles situados em locais 

alagáveis ou impróprios, como as áreas ocupadas no Segundo Distrito. Marcados também por 

loteamentos clandestinos e conjuntos residenciais mal projetados e/ou implantados, (idem, 

ibidem). 

Uma realidade espacial, enfim, que acabaria estabelecendo enormes desafios a serem 

enfrentados para a recuperação da qualidade de vida quando a cidade passou por mudanças 

orientadas pela ideia do urbano sustentável. Nos novos bairros, onde, a estrutura se 

diferenciava do centro, e os equipamentos urbanos eram melhor estruturados, começava 

também, a ocorrer uma relação entre o lugar das "invasões" e a vida coletiva da cidade, agora, 

na busca por mobilidade e acessibilidade urbana. 

Àqueles que conseguiram, a duras penas, transformar e produzir socialmente seu 

espaço eram também, testemunhas da cidade assumindo novas funções, agora, em inter-

relação, por meio da escola do trabalho e do local de moradia. 

A partir da década de 1990 com a ocorrência de conflitos tanto na floresta quanto na 

cidade, a partilha do espaço teve que ser feito, em muitos casos, à força, para que as famílias 

seringueiras e /ou seu núcleo familiar pudessem, então, compartilhar de um mesmo 

temtorio . 

Nesse sentido, território não diz respeito somente aos aspectos da realidade vivida pelas populações, este, 
também envolve igualmente suas dimensões subjetivas, que aparece de forma também concreta através das 
manifestações de sofi-imentos, desejos e expectativas marcada por novos bairros originados de invasões 
desordenadas sem a mínima infra-estrumra de água, saneamento, luz, acesso, além de por vezes estar situado em 
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Com a explosão dos bairros a morfologia da cidade muda, mas o cenário é a de uma 

acessibilidade limitada ou reservada na estruturação dessa periferia. A demanda por escolas, 

hospitais, trabalho, moradia; faz a cidade incorporar novas funções que são postas em inter-

relação. 

Estes vários elementos acompanhados por elos institucionais como a escola a família, 

o bairro, emergem como entidade coletiva capaz de organizar a cidade. A natureza, em 

sentido inverso, neste período, passa a estruturar menos, devido à dominância do ambiente 

construído sobre o não construído. A natureza já não estrutura de forma prevalecente o novo 

espaço quando a urbanização intervém como uma nova necessidade da vida urbana. 

Desde então, o crescimento da cidade acarretaria, também, o surgimento da questão 

social, como problema urbano pelo ritmo e sentido que adquiriram os novos modos de 

aglomeração dessas populações e de suas novas atividades em específico marcadas por 

invasões e ocupações irregulares. E neste quadro de novas preocupações que emerge a 

situação social da infância e da juventude em Rio Branco, inseridos em uma confusa e nova 

ordem urbana. 

A importância desta distinção é essencial, por representar um processo de rupturas 

socioespaciais destas populações com o seringai, e sua entrada na sociedade de mercado, onde 

as novas gerações, agora, na cidade vivenciam novos conflitos. Assim, a cidade de Rio 

Branco representa a vivência de uma nova configuração socioespacial, onde as novas 

gerações, herdeiras das lutas seringueiras de passado recente, passam a demandar em todos os 

sentidos os benefícios dessas mudanças. 

De 1970 a 1994 a cidade parecia estagnada, a urbanização era incipiente e a cidade 

pouco equipada. Os bairros periféricos pressionavam cada vez mais por equipamentos, por 

escolas, hospitais, comércio e lazer. 

O aumento e abertura de novas ruas, para garantir o acesso a outros locais da cidade, 

criando formas de acessibilidade, não devem ser entendidas no sentido de reduzir a cidade a 

uma soma de espaços monofuncionais: a cidade não é o lugar de exercício de uma função 

locais alagáveis ou impróprios, como as áreas ocupadas no segundo distrito. Marcados também por loteamentos 
clandestinos e conjuntos residenciais mal projetados e/ou implantados, (idem, ibidem). Uma realidade espacial 
enfim que acabaria estabelecendo enormes desafios a serem enfrentados para a recuperação da qualidade de vida 
quando a cidade passou novamente por mudanças com a ideia de uma cidade rumo ao urbano sustentável (grifo 
nosso). 
'° Nesse sentido, território não diz respeito somente aos aspectos da realidade vivida pelas populações, este, 
também envolve igualmente suas dimensões (Cf. In. Koga, 2003, p. 39). Como a história de constituição do 
território acreano e especificamente riobranquense indicam. . 
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especifica, como pode ser o caso de uma casa de uma escola, de um hospital, como 

destacamos alhures, mas é lugar onde estas várias funções entram em inter-relação. (Rémy, 

2004, p. 14). 

Depois de 1994, a acidade cresceu, se expandiu, ganhou funcionalidade, e 

acessibilidade urbana através da recuperação dos espaços públicos, como parques, prédios 

públicos, ruas e avenidas. O lugar ganha transparência, limpeza e tratamento paisagístico. A 

estrutura urbana recupera o passado, mas busca um novo paradigma baseado nas ideias de 

sustentabilidade. A cidade que veio do seringai, agora é a cidade da /na floresta, que busca um 

desenvolvimento sustentável^ ̂  é a cidade de Chico Mendes, líder seringueiro que representou 

as lutas de um povo que historicamente criou raízes e identidade de trabalho com a floresta de 

pé, e por essa razão, disse "não" aos projetos, madeireiros e agropastorís que deixariam a 

floresta tombada. Um novo tempo, novos desafios para as atuais gerações, descendentes dos 

segmentos seringueiros. Uma nova cidade, "sustentável" mais socialmente, ainda, injusta. 

No Acre o Zoneamento Ecoiógico-econômico - Fase II, p. 25, entende este como uma constração onde pode 
ser definido como um padrão de desenvolvimento que tem como principio assegurar condições dignas de vida 
para as gerações atuais, baseado em modelos de produção e consumo que mantêm os estoques de recursos 
naturais e a qualidade ambiental, de forma a permitir condições de vida igual ou superior às gerações futuras. 
Para o espaço das reservas extrativistas consta em suas diretrizes que a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico devem progredir na busca de um equilíbrio 
dinâmico, reforçando o potencial presente e futuro do meio ambiente, suporte das atividades económicas e 
sociais das populações agroextrativistas afun de melhor atender às suas aspirações e necessidades, respeitando a 
evolução de seus perfis culturais. Diretrizes para um Programa de Reservas Extrativistas na Amazónia - CNS -
Conselho Nacional dos Seringueiros, p. 10. Ultramari (2005) em sua pesquisa bibliográfica a esse respeito 
destaca que com visão crítica, são muitos os autores que conceituam o desenvolvimento sustentável como a 
simples busca de sobrevivência do atual modelo capitalista ou do modelo de consumo que caracteriza a 
sociedade atual, pois se apoiam no fato de que, estas propostas abandonam a discussão das questões estraturais 
da sociedade. Estar-se-ia apenas ajustando distorções dentro de um modelo que já se mostrou mcapaz de resolver 
os crescentes problemas socioambientais da sociedade. Entre os críticos desta perspectiva Davi Reid (1995, apud 
Ultramari, 2005, p. 78) questiona: É realista supor que o desenvolvimento sustentável pode não somente atíngir 
os objetivos dos modelos que o precederam como também solucionar os problemas adicionais criados pelo 
crescimento da população e pelos danos ecológicos da última metade do século? Enfim há várias perspectivas e 
controvérsias envolvidas nesta ideia de sustentável que passa englobar indistintamente, cidade, urbano, e 
desenvolvimento, no entanto, as Reservas Extrativistas faz a deixa de que o conceito de sustentável deve prever 
o espaço para a sua aplicação ou construção, quando deixa claro, o que seria o sustentável para o caso das 
Reservas Extrativistas. 
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Foto 37 - Vista área da cidade na virada do século X X I . 

Fonte: WWW.bibliotecadafloresta.ac.gov 

Foto 38 - Parque da matemidade 1999 - Rio Branco Acre. 

Fonte: WWW.bibIiotecadafloresta.ac.gov 

Rio Branco formula um plano urbanístico que contempla um projeto social buscando 

sintonizar as politicas de urbanização para os objetivos e fins previstos pelas lutas 

seringueiras, calcadas na defesa da floresta, e realocadas agora, como fundamentos de 

orientação das politicas públicas. Começa uma busca por associá-la a um desenvolvimento 

envista à promoção que possa ser sustentável, posto que na prática as lutas sociais na floresta 

já ofereciam evidências dessa efetivação. 
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A condução da política urbana ganha um novo sentido, diferenciador. Busca-se uma 

urbanização menos agressora ao meio ambiente, visando respeitar os estoques de floresta 

tirando dela uma economia que possa advir da floresta de pé. A condução das politicas 

públicas no nível local de govemo está na origem da transformação deste espaço urbano em 

potencial, na busca de uma nova coesão social. Estas mudanças foram iniciadadas com a 

urbanização do centro da cidade através da recuperação de seus espaços públicos como o 

Centro de Rio Branco, o Mercado Municipal, entre outros (confira fotos abaixo). 

Foto 39 - Centro de Rio Branco - Iniciadas as mudanças para a promoção da 
sustentabilidade urbana - 1999-2000. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Sob estas medidas, a cidade conduzida por novos fundamentos da política urbana 

passa a ser orientada visando laços de coexistência e de partilha do território no sentido de 

poder tomá-lo acessível a todos. Recuperar primeiro o centro da cidade foi a principal medida 

govemamental, visando a sustentabilidade urbana, o centro espressava bem a ideia de 

território comum. Em seguida caminhou de forma lenta em direção a periferia, dotando-ou 

também, de infra-estmtura sob os mesmos princípios de urbanidade. 
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Foto 40 - Recuperação do Mercado na rua Epaminodas Jácome 2002. 

Fonte: www.agencia,ac.gov.br 

Rio Branco desde a segunda metade dos anos noventa concentra-se na rota de uma 

cidade para o aprendizado, onde as novas formas de planejamento urbano buscam a 

reconstrução do tecido social pela via sustentável. A expansão da cidade embaixo da floresta 

revela a forma tangível com que a cidade busca construir um novo legado, urbano, sem 

prescindir do concreto e do asfalto. 
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A marca dese novo modo de organização espacial é a floresta como elemento indutor 

na estruturação dos espaços, na cidade emergente. A floresta que foi mantida pelas práticas 

sociais locais prestou um serviço em prol das forças de coessão social, pois a floresta de pé 

não permitiu a dissociação espacial em tomo de atividades económicas que a colocasse abaixo 

(A exemplo da pecuária). Isso passou à representar as necessidades das forças coletivas de 

manter o território sob seu controle. No urbano atual este é um desafio importante para se 

chegar enfim à cidade da promessa a apartir da promoção de sustentabilidade urbana à mais 

territórios na cidade. 

Com essas medidas, e tendo a floresta como fio condutor, as políticas de promoção 

urbana passam a entender acesso aos recursos da cidade não apenas em termos de espaços e 

equipamentos, mas também os que envolvem a floresta circundante. Começa então a busca 

dos gestores públicos em ampliar o desenvolvimento de um projeto que vizasse exprimir a 

imagem de uma cidade idealizada em associação com a floresta. Produzir um espaço social 

visando inter-relacioná-lo como um novo elemento de síntese, é o que vem demarcando as 

necessidades de poder conduzir esta forma urbana a uma nova matriz socioespacial e 

portanto, em uma nova tipologia de cidade na e da amazónia. 

Foto 42 - Parque da Matemidade - 2004. Avenida Getúlio Vargas. 

Fonte: wvvvv.agencia.ac.gov.br 

Cidade sustentável é um conceito que se apoia em uma visão que deve objetivar a 

produção de uma cidade utilizada amigavelmente e com desembaraço, em termos não 

somente de suas formas e eficiência da energia como também de sua fimção, como um lugar 

para viver (Woods, 1995, p.5). Para Colin (1994, p. 310). A cidade sustentável é desenvolvida 
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para respeitar e para racionalizar os recursos do meio ambiente natural [...], 2) é regional e 

global [...] suas responsabilidades vão além de suas fronteiras, 3) desenvolve amplo programa 

de participação comunitária [...], 4) requer que os recursos e os impactos ambientais sejam 

distribuídos mais equitativamente que na atualidade, 5) é uma cidade do aprendizado, do 

partilhar, intencionalmente conectado, 6) procura conservar, ampliar e promover seus 

recursos, sejam, naturais, culturais ou construídos, 7) apresenta grandes oportunidades para 

ampliar a qualidade ambiental em nível local, regional, e global (apud, Ultramari, 2005, p. 79-

80). 

Foto 4 3 - 0 parqueamento da cidade traz marcas de uma floresta urbanizada. 

A lógica deste processo de "recriação dos espaços públicos" vem ocorrendo sempre 

pelas obras estruturantes, como canais e parques, ao mesmo tempo em que favorece as 

possibilidades materiais para o desenvolvimento relacional desses espaços de forma mais 

ampla. As transformações urbanas que Rio Branco vem experimentando estão movidas por 

irni novo tipo de apropriação do espaço público e uma dinâmica coletiva posta em marcha, 

agora pela ação govemamental, mas que desta vez, prevê entre si possibilidades múltiplas de 

coexistência e de trocas mediante a partilha legitima de um mesmo território Rémy (2004, p. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

14). 
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Foto 44 - Continuidade do Parque cortando a Avenida Getúlio Vargas. 2005. 
Vista Aérea do parque com 6 km de extensão que corta vários bairros e 
avenidas da cidade. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Foto 45 - Rua do Comércio Epaminondas Jácome reurbanizada 2004. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Neste sentido, o que propomos nesta tese a partir da estruturação do urbano sob a 

construção de uma cidade sustentável em Rio Branco, leva em conta dimensões culturais que 

deram uma tónica especifica para as relações que demarcaram essa construção, envolvendo as 

práticas sociais locais pela interação da cidade com a floresta. Porém não abrindo mão de uma 

visão mais crítica em tomo dos limites e contradições que ainda permanecem nesse cenário de 
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mudanças, propomos entender os caminhos que conduzem Rio Branco à cidade sustentável 

como novas perspectivas de reinventar sua utopia urbana em direção a uma proposta de 

realização no presente e não apenas como uma idealização quimérica a ser alcançado em um 

futuro remoto. 

Portanto, entende-se que as mudanças que a cidade vem enfrentando, não representa 

apenas continuidades e permanências, mas há que se considerar, também, um novo processo 

que busca aproximá-la de uma referência de sustentabilidade urbana. Neste sentido 

entendemos, aqui, o urbano em Rio Branco como um campo empírico tipo-ideal para análise 

dos processos estritamente contemporâneos e ainda em desfecho, tendo-se em conta o diálogo 

com essas mudanças e a relação de trabalho envolvendo a condição social juvenil, que têm 

como referência as vivências sociais, desse enigmático e factível "chão urbano-florestal", 

agora, trilhando os rumos do desenvolvimento com sustentabilidade. 

Fonte; www.agencia.ac.go\r 

Foto 47 - Terminal Urbano 2006 - O sistema de transporte expressa a 
necessidade de mobilidade espacial da cidade em seu novo momento. 
Final da Avenida Ceará. 

Fonte; www.agencia.ac.gov.br 
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Foto 48 - Praça dos Tocos 2008 - Centro. O retomo aos espaços públicos da 
cidade. 

Fonte: WWW.agencia.ac.gov.br 

A cidade sustentável incorpora noções de qualidade de vida associada a aspectos 

ambientais e sob a marca da acessibilidade urbana. Um processo que em Rio Branco foi 

iniciado pelo Primeiro Eixo Ocupacional - o centro - que experimentou várias modificações 

espaciais e de lá para outras direções da cidade reconstmindo a unidade social em relação com 

outros espaços em direção à periferia. 

Foto 49 - Anel Viário Mobilidade Urbana 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 
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Assim, na busca de assegurar suficientemente a promoção de vantageijis comuns com 

as quais cada um na cidade se acha no direito de poder se beneficiar, implica promover 

formas de sustentabilidade urbana capaz de garantir o uso social da cidade às populações 

menos favorecidas. Este é um processo que começa a ser construído neste território a partir da 

ideia de uma cidade sustentável. Construir neste território a cidade sustentável passa pelas 

dificuldades de buscar conseguir uma melhor definição de bem comum e enquadrá-la a partir 

das modalidades de composição e de uso do espaço, agora, pela via sustentável. 

Esse é, no entanto, um grande desafio que a experiência da cidade na forma atual, 

precisa enfrentar. Nesse aspecto a floresta entra como outro elemento a compor o capital 

relacional nesta forma urbana cujos lugares cotidianos de coexistência estiveram desde o seu 

princípio fortemente atados, ou mesmo susceptíveis de favorecer múltiplas conexões com a 

floresta. A intervenção do processo de urbanização e construção de uma cidade sustentável 

passou a se tomar uma questão inerente às buscas sociais aí empreendidas. 

Foto 50 - Avenida Ceará - A cidade sustentável passa a estender-se em outras 
direções. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 
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Foto 51 - Parque do Tucumã - Universidade e bairros da capital ao longo 
dessa via. Com a imponência da floresta em volta a cidade sustentável 
enfrenta um desafio de construir coletivamente novos espaços de convívio e 
sociabilidade urbana. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

As lutas seringueiras reiteram a significação simbólica da cidade, emprestando sentido 

para imi novo simbolismo urbano incorporador da dimensão florestal. Uma gestão urbano-

ambiental toma-se os novos desafios para pensar a cidade de forma sustentável coletivamente. 

A foto abaixo evidencia a busca de coexistência humana com a ambiental implícita nos 

planos, programas e projetos para reconstmir a cidade. 

Foto 5 2 - 0 Parqueamento nos bairros e a garantiívidos espaços públicos na cidade. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 
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As marcas dessa ligação para construir corredores urbanizados integrando os Três 

Eixos Ocupacionais de Rio Branco contam com o repasse das agencias multilaterais para 

financiar a cidade sustentável mais urbanizada. Rio Branco depois das lutas seringueiras na 

década de 1980 ascendeu com uma vocação implícita mediante os projetos utópicos de 

construírem cidades ecologicamente corretas, que visam estruturar cidades mais de acordo 

com princípios ecológicos (Vicens, 2009). 

Tendo isso como referência que emana de suas práticas sociais, a sustentabilidade é 

por elas apreendida, enquanto consciência da interdependência entre os processos sociais e 

ambientais, daí sua vocação para o socioambiental advir da necessidade de interpretar a 

cidade sustentável que hora se ver sendo construída enquanto cidade para o aprendizado. 

Foto 53 - Obras do Complexo Viário da Ponte, novo eixo viário. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Avenida Amadeo Barbosa em construção como forma de dar sustentabilidade a 

outras áreas da cidade. Está obra, por exemplo, atravessará três bairros na periferia 

interligando imia margem a outra. 

A primeira etapa do complexo, a 4" Fonte sobre o rio Acre, foi lançada em novembro de (2008) como parte da 
programação comemorativa aos 105 anos do Tratado de Petrópolis. A ponte é em concreto pretendido (sistema 
que melhora a resistência) e tem 19,30 de largura. Ligará as ruas Epaminondas Jácome e Seis de Agosto, criando 
os três pruneiros viadutos da capital nas mas Cearense, Santa Terezinlia e Epaminondas Jácome. Este último terá 
19 metros de extensão por 4,60 de altura. A obra utiliza o que há de mais modemo na engenharia de pontes, e 
terá componentes que a colocará entre as mais belas da cidade. Os postes, por exemplo, serão de aço inoxidável. 
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Hidrovias e Infra-estrutura Aeroportuária (Deracre). A população de Rio Branco vem crescendo à taxa média de 
4% ao ano e a frota de veículos, 15% ao ano. Estudos realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), Superintendência Mimicipal de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) e Deracre indicam que nos horários 
de pico circulam em media 4 mil veículos por hora sobre as pontes de Rio Branco. Um fluxo intenso, que precisa 
de uma rota de desafogamento. O Complexo Viário 4" Ponte - Avenida Amadeo Barbosa se constitui em 
alternativa apontada pela Prefeitura. Com a ponte os congestionamentos irão ser reduzidos consideravelmente no 
Centro, especialmente nas avenidas Getúlio Vargas, Brasil, Epaminondas Jácome e IVlarechal Deodoro.As obras 
da ponte, segundo Marcus Alexandre, estão até adiantadas em relação ao cronograma. "80% das fundações já 
foram concluídas com 700 metros perfurados para as estacas", citou o dnetor do Deracre. 4,5 quilómetros é a 
extensão da Avenida Amadeo Barbosa, eixo do Complexo Viário da 4" Ponte "Nossa capital será invejável", diz 
governador sobre projeto que custa RS 50 milhões, gera 600 empregos e eleva a qualidade de vida com 
promoção humana em Rio Branco. (Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Branco. Disponível em 
www.riobranco.ac.gov.br). 

2.3. Cidade da Floresta: Rio Branco rumo à sustentabilidade. 

Essa noção prevê sustentabilidade para várias dimensões da vida socioambiental na 

cidade. De um modo geral é uma ideia entendida como premissa para identificar 

potencialidades e limitações ecológicas, económicas e sociais, servindo de pressuposto para 

todas as etapas de zoneamento, implicando na definição de abordagens e estratégias de 

proteção e recuperação dos sistemas responsáveis pela manutenção dos serviços ecológicos 

fundamentais á sustentabilidade ecológica, económica e social de um território sob 

intervenção. ( Z E E , 2006, p. 9-10). Este conceito é ainda associado ao Desenvolvimento 

sustentável, ao envolver as ideias de pacto geracional e perspectiva de longo prazo. 

Sustentabilidade é, também, a capacidade de um processo ou forma de apropriação dos 

recursos continuar a existir por um longo período. 

Na dimensão ambiental, sustentabilidade envolve a utilização racional dos recursos 

naturais de forma renovável, caracterizando-se assim, pela manutenção da capacidade do 

ambiente de prover os serviços ambientais e os recursos necessários ao desenvolvimento das 

sociedades humanas de forma permanente (idem). 

A sustentabilidade social requer a melhoria e a manutenção do bem-estar social, 

encarada numa perspectiva de longo prazo, significa também distribuição de renda mais 

equânime, aumento da participação dos diferentes segmentos da sociedade na tomada das 

decisões, equidade entre sexos, grupos étnicos, sociais e religiosos, universalização do 

saneamento básico e do acesso a informação e aos serviços de satide e educação. A 

"É uma obra que nos impõe condições especiais e que trará mais qualidade de vida à toda a população", disse 
Marcus Alexandre, diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, 
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sustentabilidade social está, dessa forma, associada tanto ao bem-estar material da população 

quanto a sua participação nas decisões coletivas. ( Z E E - Fase I I - 2006, p.343). 

Estas premissas, assim, definidas estão previstas na Z E E - Zoneamento Ecológico-

Econômico do Acre, o qual representa um instrumento de planejamento e gestão territorial e 

ambiental que, visa subsidiar políticas públicas, visando dotar o govemo das bases técnicas 

para espacialização das políticas, visando um ordenamento territorial de forma integrada, 

evitando conflitos legais, com parâmetros mais sustentáveis, para a manutenção dos 

ecossistemas terrestres e aquáticos e o uso dos recursos naturais, de maneira mais solidária e 

ética, no tratamento dos espaços humanos. Por sua vez o ordenamento do território é 

entendido como a expressão espacial das políticas urbana e rural, económica, social, cultural e 

ambiental. ( Z E E 2006 - apresentação). 

Algumas leituras mais críticas, no entanto, em relação a esta ideia são apresentadas 

por Peter Marcuse (1998) que entende a sustentabilidade como uma noção e não como um 

conceito, ao indicar que por sua abrangência e ampliação, esta, pode constitui-se em uma 

armadilha por não permitir uma solução que se quer para as partes do todo. Assim as 

sustentabilidades exigidas seriam tantas que dificilmente seria possível pensar até mesmo na 

hierarquização dos problemas ou na priorização das mudanças, tomando-se uma prática 

impossível por ser pensada como um propósito de alterar os diversos conflitos da cidade, 

baseada em uma crença de contrato geral, onde todos ao reduzir seus interesses individuais, 

estariam contribuindo para uma quimérica estabilização das coisas, lembrando assim, que 

sustentabilidade não é um objetivo em si - não pode mesmo ser - mas sim um critério, entre 

outros, para se chegar a um determinado objetivo - um critério que busca confirmar se as 

cidades seriam sustentáveis ou não. 

Nesse caso, poder-se-ia mesmo relativizar a importância da palavra sustentável - por 

se tratar de adjetivo, qualificando coisas e não se constituindo em fato. Portanto, para Marcuse 

sustentabilidade pode não ser o suficiente para revisar situações sociais perversas na cidade 

tanto no âmbito ambiental como social, já que, na própria ideia de sustentabilidade e busca de 

justiça social inexistem semelhanças. 

Para esse autor, as mudanças no sistema atual podem ser alvo de problemas de 

degradação ambiental [...] enquanto se deixam intactos outros aspectos indesejáveis, como a 

injustiça social. Por esta razão, o referido autor aponta que inexiste muitas vezes na 

concepção de sustentabilidade a busca também de uma justiça social, (cf. in. Marcuse, P. 

Sustainability is not enough. Environment & Urbanisation, v. 10, n° 2. 1998). 
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Em nosso caso, o conceito de sustentabilidade parece-nos designar o meio através do 

qual, as ações de govemo buscam implementar a ideia do contrato geral, tanto nesta cidade, 

quanto em seu território de forma mais ampla. A efetivação deste processo deve se considerar 

tem pela frente, os desafios propostos pelas desigualdades e pelas relações de trabalho 

precarizadas como experiência objetiva e factível no território. Isso significa que na busca por 

justiça social, se deve prever também, uma preocupação com a espacialização social dos 

problemas ambientais, para que a sustentabilidade não se confirme apenas como um critério, 

ou mesmo uma noção sem objetivo em si mesmo como prever Marcuse (idem, ibidem). Isto é 

o que passamos a aprofundar de forma mais detida para o caso da cidade de Rio Branco que 

intenta na atualidade fazer emergir uma cidade sustentável. 

A transição para uma situação mais urbanizada teve início com um novo 

reordenamento urbano, pelas políticas de urbanização do govemo local. Como podemos 

observar a degradação dos equipamentos urbanos e das vias públicas demonstravam abandono 

quase que total da cidade, vista como uma ameaça à proposta de continuidade da utopia 

urbana, iniciada, ainda, no primeiro eixo ocupacional de Rio Branco, e que posteriormente foi 

ampliado com a emergência do segundo e do terceiro eixo. 

Antes dos anos noventa, as mudanças não foram muito significativas e a estrutura 

espacial revelava uma cidade com problemas de acessibilidade e pouco equipada. Os bairros 

formados anteriormente eram isolados, compostos por becos, com pouca abertura e de 

precária conexão para as vias estmturantes. Revelando que os moradores que estivessem ali 

deveriam ser conhecidos e pertencentes àquela comunidade. 

Os becos e entradas como elementos espaciais presentes na periferia de Rio Branco 

demarcam uma acessibilidade restrita entre os moradores de determinada localidade. Revela a 

mesma simbologia trazida dos seringais a partir das estradas de seringa e varadouros. Mas, a 

cidade vem se urbanizando rapidamente desde 1994, e com mais ênfase desde 1999. Como 

destaca Marcos Vinícius Neves, 

Desde 1999 estão sendo realizadas diversas intervenções na malha urbana de Rio 

Branco, especialmente nas vias estmturantes, que estão modificando e melhorando os fluxos 

intemos da cidade, bem como o acesso aos bairros mais distantes do centro. Além disso, obras 

de revitalização do centro mais antigo da cidade e de implantação de equipamentos como o 

Parque da Matemidade parecem apontar o início de um novo período da história da formação 

urbana de Rio Branco (disponível em http.www.bibliotecadafloresta.gov.br). 
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Novamente a organização do espaço e o sistema social são postos em processos de 

interação, ligados desta vez, á lógica objetiva dos poderes públicos de intervenção 

govemamental. O início desta nova fase foi marcado por transações políticas que reordenaram 

a cidade e permitiram sua transição, como diria Rémy definida como um processo que integra 

a mobilidade, não apenas de pessoas e bens, mas também de mensagens e ideias na vida 

cotidiana (idem, 2004, p. 11). Em outras palavras, um momento novo em que a mobilidade 

espacial altera a lógica funcional e residencial como aponta os estudos funcionalistas da 

cidade. 

Segundo este autor, a transição para a urbanização se constrói tendo em vista a 

interação de mobilidade espacial e trajetórias sociais que não podem ser vista dissociadas da 

lógica objetiva dos poderes públicos, dos promotores imobiliários, dos agentes sociais, dos 

recursos do meio, das possibilidades técnicas, e de uma vertente cultural, associada á lógica 

intencional donde decorrem as percepções e as práticas simbólicas (Rémy, 2004, p. 11). 

É em meio a este campo de interações que Rémy introduz a variável da mobilidade 

espacial e centra-se na necessidade de analisar a situação que conforma uma transição para a 

urbanização. Assim, sem separar estas variáveis, Rémy propõe uma reflexão inovadora sobre 

a cidade assentada em três grandes eixos de problematização teórica: àquele, voltado para a 

organização do espaço; para o sistema social; e, para o sistema cultural, (idem, ibidem). 

A perspectiva de Rémy nos auxilia a compreender melhor a trajetória de Rio Branco 

em direção a construção de uma "cidade sustentável". Evidencia uma "procura de uma nova 

matriz de composição urbana", já que como destaca este autor a cidade constitui-se como 

uma entidade social e espacial, sujeita á mudanças constantes na apropriação de espaços 

estratégicos. Rémy (2004, p. 12). 

De fato. Rio Branco representou a apropriação de um espaço estratégico capaz de 

sintetizar o discurso e as formas pelas quais o planeta terra aprende as dimensões ambientais 

na prática. As mudanças climáticas em todo globo têm como eixo central a diminuição das 

florestas^"', aumento da desertificação, e aquecimento global, como uma ameaça a 

continuidade da vida terrestre, e seus respectivos ecossistemas. Neste sentido, como Rio 

Branco situa-se em plena floresta amazônica, revelando-se um enclave urbano, a existência de 

Nessa direção o imenso patrimônio florestal está sendo ameaçado não só no Brasil, mas também em pelos 
menos 42 outras nações. É o que foi denunciado na Conferência da Organização Internacional de Madeiras 
Tropicais. Essa nova organização reuniu as principais nações florestais com outras principais nações 
consumidoras de madeira. Duas questões foram levantadas: adoção de novas técnicas que tornem as florestas 
rentáveis, mantendo-as vivas; e quem pagará por isto? (International Herald Tribune 30/06/1988. Cf In., Leis, 
1991, apud Brigagão, p. 174). 
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uma sede urbanizada pode servir de base para a exploração da floresta, como foi com a 

produção gomífera no início do século X X ^ ^ 

O que difere do momento anterior é que os interesses do capital comercial (início do 

século X X ) estavam voltados para uma floresta de pé através da extração do látex da 

seringueira. Nos anos 1970 os interesses agropecuaristas do centro-sul se voltavam, de forma 

inversa, para a floresta tombada. Os interesses da pecuária extensiva iniciaram no Acre as 

lutas dos seringueiros em prol da "floresta de pé", cuja maior expressão foi a liderança de 

Chico Mendes que se dedicou, assim como outros, na defesa dos povos da floresta. 

Nesta parte da Amazónia esses sujeitos históricos procuraram, assim, resistir, 

permanecer no seu próprio habitat, em um momento em que a cidade já se desenvolvia no 

meio dos múltiplos conflitos que envolviam as disputas por um espaço na cidade desde a 

década de 1940, e com mais ênfase na década de 1970, como já destacamos em outros 

momentos nesta tese. Mas não foi apenas isto, a defesa da floresta estava voltada também para 

defesa do próprio sistema cultural e económico destes povos que há gerações haviam se 

estabelecido nesse território, depositando aí, também, suas esperanças e expectativas. 

A matriz de composição urbana de Rio Branco, não ficou de fora dessas influências, 

pois a população seringueira e extratora que para ali afluiu levou modos de vida da floresta 

para a cidade evidenciando formas sociabilizadoras de uma temporalidade amazônica, 

marcada pelo tempo da floresta, mas também, do capital. 

No entanto, vale destacar que a resistência dos movimentos seringueiros iniciados nos seringais de Xapuri no 
Acre, representaram o momento em que as práticas sociais locais fizeram suas próprias escolhas para ser o que 
se tomou mais tarde toda a região do Acre, ou seja, cidades florestais, quando, esta, passou a resistir ao grande 
capital que se instalou no Acre depois das décadas de 1970 visando transformá-la em uma cidade exportadora de 
madeira e de came bovina, com as fazendas de gado e a vinda de madeireiros para esta região nesse período. Sob 
esta perspectiva as formas de resistência que dali se espalharia para toda a região de seringais do Acre, 
colocariam ênfase em um ponto de forma especifica nesse processo, ou seja, o de que, toma-se uma cidade 
florestal, partiu de uma decisão dos próprios sujeitos de resguardarem para si autonomia em relação aos seus 
próprios meios de produção e sobrevivência na e / com a floresta, os quais de forma inversa poderiam também 
ter sucumbido em haver se transformado em meros trabalhadores assalariados a serviço da economia da madeira 
abatida e do gado, como aconteceu com dezenas de outras famílias seringueiras que não conseguiram resistir 
aos conflitos frente aos novos sujeitos que passavam também à reivindicar esta floresta. Deste modo passamos a 
considerar o fato do Acre e Rio Branco na atualidade serem consideradas regiões sob a representação de cidades 
florestais como uma decisão que emergiu das próprias lutas locais destes sujeitos para, assim, o serem 
Constituindo-se, então, em sujeitos capazes de autodeterminação. O Estado do Acre possui ainda 89% do seu 
território coberto por floresta, reforçando assim, esta ideia (Cf In. ZEE, 2006, p. 18). Por enquanto, vale destacar 
que sem ter essa estmtura é impossível compreender as mudanças que esta cidade vem passando, bem como as 
bases que legitimam seu movimento em busca de ser uma cidade florestal, no momento em que, a árvore e a 
floresta passam a compor um simbolismo urbano local, o que não signifíca entendê-la apenas do ponto de vista 
económico, mas também sob as dimensões socioculturais que agem para conformar este processo de forma mais 
ampla. Vale ressaltar, ainda, que está discussão guarda estreita relação com a ideia que se desenvolverá mais 
tarde em tomo da noção de Florestania que passa a vigorar pelas políticas urbanas no período mais recente e que 
estaremos analisando no último capítulo. 
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Ao chegar à cidade, o seringueiro reproduz, de certo modo, as formas seringueiras. Na 

periferia de Rio Branco observa-se uma espaciaUdade marcada pelo simbolismo dos 

varadouros e das estradas de seringa como já tratamos alhures. As vias estruturantes, os 

corredores de transporte evidenciam essas formas espaciais escondidas e pouco visíveis 

fazendo o contraste entre uma cidade que busca se urbanizar^^ e, outra periférica, que se 

espreme entre infindáveis becos que levam a cidade de volta floresta adentro. 

Essas evidências de identificação com a floresta não estão associadas ao 

desenvolvimento da industrialização no Acre. Diferentemente de regiões da Amazónia que 

tiveram seu desenvolvimento associado à industrialização, como Manaus, com a instalação da 

zona fi-anca, em Rio Branco, o processo de desconcentração industrial da economia brasileira 

não interferiu de forma significativa na modernização da cidade^ muito ao contrário, podemos 

dizer que, Rio Branco urbaniza-se sem industrializar-se. 

Na realidade Rio Branco como uma região que teve suas bases em origens 

extrativistas, não conheceu um desenvolvimeniu "aiêm do período do mercado borracheiro; 

esta riqueza, não modernizou o seringai, que permaneceu sob as bases de uma organização 

mercantil, servindo, apenas, para emiquecer o seringalista e as casas aviadoras de Manaus e 

Belém; enquanto no seringai, o seringueiro e sua família serviam apenas como força de 

trabalho. Processo este de expropriação que repercutiu nas gerações posteriores, que na 

cidade, se encontravam apoiando-se na sua força de trabalho para enfi-entar o mercado de 

trabalho urbano, como propulsores de novas formas sociais. 

Agora, na cidade, a atividade económica do ex-seringueiro se transformou à medida 

que a vida cotidiana se modificou, e foram modificadas pelos reincidentes impactos da 

urbanização, que a cidade vem sofrendo desde o final do século X X e inicio do X X I . Dessa 

forma o que explica o aparecimento da urbanização no período mais recente em Rio Branco 

não vem de uma variável demográfica'^, mas de uma variável ecológica fortemente calcada 

num apelo ambiental, que associa a vida económica à floresta. 

Este processo, previsto na Z E E (zoneamento ecológico económico) - Fase 11 tem em 

vista não diferenciar discurso social (preocupado com o atendimento às demandas por 

serviços e infra-estrutura urbana básica de maneira equitativa) de discurso ambiental 

No sentido de implantar e disponibilizar serviços de infra-estrutura básica para a cidade. 
Rémy a este respeito explica que esta era uma posição de Wirth que em sua obra "Urbanism as a way of life" 

via nesta variável a chave que explicava o aparecimento da cidade e o da sua urbanização, o que para Rémy esta 
variável apenas vem conotar um processo mais fimdamental, pois parte de outras variáveis que permite 
compreender a organização espacial dessas regiões e os traços mais importantes da vida que aí se desenvolvem. 
(Cf hl, Rémy, 2004, p.53-54). 
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(preocupado com a conservação e a preservação de espaços naturais,) evitando com isso que 

imia dicotomia possa vir se instalar nesta, necessária inter-relação entre o sócio e o ambiental. 

A ideia prevista na Z E E - Fase I I (2006, p. 303) é, portanto, buscar garantir a conservação dos 

recursos naturais e preservação ambiental com as necessidades de um desenvolvimento social. 

Nessa direção é a cidade da promessa que começa a oferecer indícios de vir a 5er possível. 

A Z E E - I I Fase prevê imi delineamento que permite a utilização do espaço florestal 

sob os vários interesses que se apresentam sob sua forma física, destinando assim: 30% para 

terras indígenas, 0,5% para áreas com relevância para proteção ambiental, 10,9% para áreas 

de proteção integral, 19,5% para destinação de florestas nacionais e estaduais, 33,2% para as 

áreas de reserva extrativistas, e 6,0% para projetos de assentamento diferenciados. Estas 

medidas tomam a floresta o principal marco para se pensar o desenvolvimento local, que 

passa a vê-la como um patrimônio natural sob incessante controle das ações govemamentais, 

o que antes foi inicialmente feito, pelas práticas sociais locais. 

O legado Chico Mendes nesta parte da floresta, ao ascender às esferas mstitucionais, 

passa também a representar os principais nortes das políticas governamentais^ visando um 

desenvolvimento local aliado as lutas sociais. Isto significa dizer que: o urbano em nível local 

vai mesmo ter que avançar pela floresta, ou melhor, embaixo desta, em seu sentido estrito, já 

que as florestas no Acre encontram-se protegidas sob regime de Parques Nacionais, Unidades 

de Conservação, Reservas Extrativistas e Terras Indígenas conforme Z E E - Fase I I - 2006, p. 

23) e conforme a lei n° 1.426 de 2001 que cria o Conselho Florestal e o Fvmdo Estadual das 

Florestas. (Acre, 2002). Esta é com certeza uma cidade que advêm do legado da floresta, e 

segue na atualidade as necessidades do planeta em ter uma floresta integralmente e 

necessariamente de pé. No entanto, precisa impreterivelmente achar os caminhos que a 

conduza a cidade socioambientalmente justa (enquanto cidade da promessa). 

Foto 54: Rio Branco nos dias atuais 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 
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Foto 55 - A Floresta que circunda e perpassa a cidade, também a reinventa. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Isto é possível devido ao caráter intrínseco, subjetivo da vida na floresta, das gerações 

passadas, que hoje vivendo em Rio Branco, abre precedente para que a urbanização seja 

pensada como uma organização espacial que leva em conta a vida que ai se desenvolve. A 

cidade-floresta é um fenómeno de âmbito local ao ter como base as práticas sociais que lutou 

para manter sua floresta em pé. É nesse sentido que a floresta não poderia ficar fora da ideia 

de cidade, muito menos, o processo de lu-banização deve caminhar negando a floresta. Em 

entrevista com o atual Secretário de Planejamento da Prefeitura de Rio Branco essas 

mudanças são entendidas da seguinte forma: " 

A cidade de Rio Branco vai virar um grande parque (...). A cidade passa a ser ruralizada 
pelos parques, de onde estaríamos criando um novo conceito de cidade, diante de uma 
cidade que, nasceu e fez a opção por continuar sendo florestal. Agente acha que isso aqui é 
uma cidade florestal (...) quando você vai ver de cima, isso aqui, é uma floresta. Nesse 
sentido, o que vai dizer o que vai prevalecer ou não é o próprio processo histórico" 
(entrevista concedida pelo Secretário de Planejamento da Prefeitura, José Rego, em 30 de 
setembro de 2008 na Secretária de Planejamento da Prefeitura). 

Assim, de forma análoga, buscando uma relação entre a cidade, a floresta e as políticas 

urbanas buscamos entender as trajetórias culturais, as estruturas espaciais e o sistema social, 

que dá origem a mn novo discurso de cidade e de urbano pelas políticas govemamentais 

calcadas agora na busca da cidade da/na floresta. Com isso as cidades no Acre e Rio Branco 

de forma específica, depois da década de 1990, passaram a se organizar urbanística e 

economicamente tendo em vista uma identidade própria e consoante a floresta. 

137 



Um processo urbano e económico que não descarta a natureza, mas a incorpora como 

nova possibilidade na cidade. Como destacou Rémy capaz de favorecer inter-relação das 

funções urbanas e ampliá-las para a abertura de novas, em relação ao espaço natural da 

floresta, por exemplo. 

Sob esta orientação emerge uma cidade aberta a todos e a cada um, e os espaços 

públicos, como praças e ruas, são redefinidos pela morfologia dos parqueamentos. Valoriza-se 

a acessibilidade ligada agora a outros tipos de funções ou de modos de vida, onde a cidade 

incorpora a floresta. A relação do homem com o espaço da floresta muda e a cidade mais uma 

vez toma-se o lugar onde as inter-relações são outra vez decisivas e se traduzem na própria 

morfologia (Rémy, p.l4). 

Ou seja, para o caso de Rio Branco, a cidade não negou suas origens florestais. Porém 

integra a modemidade como essência a fim de realizar uma nova síntese que seja capaz de 

constituir a nova lógica: a da cidade sustentável, através destes espaços públicos limpos, 

aprazíveis e acessíveis, com paisagismo e arquitétura voltada para valorizar a natureza. Da 

floresta e da vida social, em muitos casos, completamente subsumida nesta paisagem, é que 

emerge a cidade que não descarta a natureza em favor do concreto e do asfalto como um fim 

em si mesmo. 

Assim, esses espaços devidamente arrumados e organizados servem de base para se 

reinventar a utopia urbana, e com ela a ideia de uma vida social sem conflitos ou tensões onde 

os espaços coletivos voltam a organizar a vida social, agora, ao que tudo indica, prescindindo 

das contradições, que antes ajudaram a defini-lo. 

Nesse sentido, a cidade rumo ao urbano sustentável é legitimada por uma vida social 

dominada pelos símbolos que a floresta representou e representa, os quais serão 

recorrentemente mobilizados pelas atuais políticas virbanas visando imprimir uma nova matriz 

urbana. 

A cidade como lugar de sigiúficações e representações tem nestes símbolos 

identificados e (identificadores) pelas lutas seringueiras mobilizados em prol da permanência 

da floresta, inviabilizando a expansão da pecuária nesta parte da Amazôiúa como suportes 

sensíveis, com capacidade de evocação afetiva que iram ao nível do sentido vivido produzir 

uma legitimidade social capaz de mobilizar em profundidade uma dinâmica afetiva (Rémy, 

2004, p. 35). Estas lutas políticas protagonizadas inicialmente na floresta foram amplamente 

mobilizadas para embasar e tomar realidade a constmção da nova forma urbana sob os efeitos 

sknbólicos da cidade sustentável amplamente respaldada pela coletividade dos que se 
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reconhecem afetiva e pessoalmente deslocados da floresta, para recriá-la pelo menos na sua 

forma estética na Rio Branco urbana. 

Como prevê Rémy nos questionarmos sob outras dimensões referentes ao sistema 

social em interação com o sistema espacial, que o espaço não deva ser entendido apenas como 

um suporte especifico, ou mero reflexo das relações sociais, mas sim, como uma modalidade 

de composição entre atividades e grupos, sendo ao mesmo tempo indutor e induzido (Rémy, 

2004, p, 165). 

Tudo isto está na base da inovação das políticas urbanas no Acre e de forma específica 

em Rio Branco que passa a construir um "urbano amazônico" mcluindo vários elementos que 

parecem indicar que o espaço florestal foi indutor de esperanças. As mudanças que vemos 

agora na cidade proporcionam, com isso, margens para se poder pensar uma nova relação 

entre cidade e floresta. 

A cidade foi reestruturada pelas políticas govemamentais fazendo emergir uma nova 

forma para pensar a urbanização sem distanciar-se necessariamente da floresta^'. Por aqui, os 

ventos modemos e o "progresso" foram associados às práticas sociais locais, por isso, não 

chegou a inibir a constituição de Rio Branco como imia cidade na e da floresta. 

Assim não temos uma escrita de cidade unposta do exterior - segundo os modelos 

europeus e estadunidenses, por exemplo -, fora da escolha que os próprios sujeitos poderiam 

fazer no curso de suas ações; mas pelo contrário, manifesta-se neles traia capacidade de re

apropriação desses processos numa lógica que lhes é própria, em que, ao ser requalificada, a 

cidade leva essa sociedade a dotar-se de uma nova especificidade e, a partir disso, reorganizar 

uma nova matriz urbana com base em uma nova subjetividade que não exclui o mundo 

florestal (mral). 

Sob esta lógica própria emerge o urbano sustentável presente no discurso oficial das 

políticas de urbanização contemporânea em Rio Branco. Mudam radicalmente as formas de 

consumo da cidade, cuja formação espacial está marcada pelo resgate dos espaços públicos, 

enquanto revertem a cidade de uma dialética imaginário-simbólica, baseada na floresta, e nas 

lutas seringueiras. 

Nesse sentido, a urbanização como processo que integra a mobilidade, não apenas de pessoas e bens, mas 
também de mensagens e de ideias na vida cotidiana Rémy (2004), foi um processo iniciado de forma mais 
recente no urbano em Rio Branco, não pelo económico seguindo os ritmos de uma industrialização, em seu 
sentido clássico, mas ao contrário, foi através da integração de mobilidade de ideias e mensagens empreendidas 
pelas lutas seringueiras (com a presença marcante s que teve como maior expressão - Chico Mendes -) em defesa 
da floresta que têm justificado a remessa de fimdos intemacionais para financiar esta urbanização nesta cidade 
em seu período mais recente. 
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A imagem da cidade é constimída, assim, pela história que o lugar carrega em seus 

processos sociais, e que a partir disso constrói sua vida coletiva. No caso de Rio Branco essa 

ponte é feita com toda a força simbólica que a floresta foi capaz de integrar nas ações e 

determinações coletivas de um povo no meio da selva em busca de sobreviver do 

extrativismo. A cidade que se ergue na atualidade, busca, em boa medida, a partir dessa força 

simbólica, enquadrar elementos integradores de svia cultura, também aplicados às novas 

formas de organização da vida urbana, sob o uso recorrente do simbolismo da floresta através 

da sua principal liderança, Chico Mendes. As lutas seringueiras reiteram a força smibólica da 

cidade, a partir de um novo urbano incorporador da dimensão florestal. 

Foto 56 - Chico Mendes em outdoors espalhados pela cidade. Uma forma de recorrer ao 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Foto 57 - Antiga estrada AC-40 - Continiudade da BR 364 - Agora Via Chico Mendes. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 
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A Identidade da floresta está inscrita nos monumentos e nos prédios públicos da 

capital. Rio Branco. Com isso, o sentido da floresta é amplamente disseminado nas ruas e 

aveludas enquanto orienta para uso coletivo a ideia de cidade sustentável. 

Foto 59 - Casa Povos da Floresta. Parque da Matenúdade - 2006. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Na cidade a recuperação dos espaços públicos, principalmente das áreas verdes, ganha 

notável importância. Mas as áreas verdes, jardins e parques não estão destinados apenas, a 

ornamentação urbana, estes também, passaram a cimíiprir vmia necessidade urbana de 
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recreação, higiene e recuperação do meio ambiente em face da visível degradação a que 

estava antes exposto. 

Assim, a cidade visa uma co-existência humana e ambiental de maneira que o 

ambiente (floresta) não seja degradado, nem o homem amazônico viva em condições sociais 

deploráveis. Mas este é um objetivo que precisa está ligado à noção de cidade 

socioambientalmente justa, e isto, ao que tudo indica, não chega a prescindir do direito à 

cidade sustentável, visando convertê-la em fim em uma luz no fim do túnel enquanto cidade 

da promessa, de fonna real. 

A forma como as políticas urbanas vêm alterando a cidade, através do seu 

planejamento urbano, e projetando a melhoria de suas condições infra-estruturais, por meio da 

requalificação e renovação de seus espaços e criação de outros, explica para que fins foram 

direcionados as lutas seringueiras, que passaram a imprimir uma nova marca de cidade. 

No entanto é preciso destacar que diferentemente do espaço da floresta, o espaço 

urbano tem suas atividades organizadas por meio de relações pautadas na reprodução 

alargada'^ e isto pressupõe tensões, conflitos e contradições que não desaparecem de uma 

hora para outra das relações sociais aí desenvolvidas, mas que podem se revelar 

aparentemente diluídas na paisagem, agora, sob forte influência da ordem e da harmotúa 

como evidências de xmia tendência que visa repercutir na forma da organização e nas 

mudanças deste espaço. 

Esta ordem e harmonia nos leva a questionar onde foram parar o conflito, as tensões e 

as contradições de uma sociedade que há bem pouco tempo produziu a temporalidade e a 

espacialidade das reservas extrativistas^. As reservas também representaram inovações e 

rupturas permitindo com que a floresta fosse tomada como instrumento esfratégico capaz de 

conter os interesses dos grandes capitais, para colocá-la a serviço da sociedade, que por 

O que pressupõe para Rémy (2004, p. 45) que a cidade incorpora ou toma-se incorporadora de uma íimção que 
se coloca a partir de mna reprodução económica alargada que ultrapassa a ideia de aldeia dominada por uma 
economia de previdência, que visa simplesmente assegurar uma estabilidade das possibilidades de consumo pelo 
tempo. Na cidade há um novo esforço de estruturação que remete para a preocupação de se buscar favorecer um 
acréscimo e uma racionalização da produção. (Cf, idem, p, 46). 

Espaços que foram legitimados por lei federal e estadual, depois de muitos conflitos entre seringueiros e 
pecuaristas, como áreas de sociabilidade seringueira em que se mantêm as atividades económicas "próprias desses 
segmentos sociais visando garantir sua reprodução socioeconómica e cultural. Segundo, ainda, o docmnento 
"Diretrizes para um Programa de Reservas Extrativistas na Amazónia" elaborado pelo CNS - Conselho Nacional 
dos Seringueiros, a criação das Reservas Extrativistas foi o resultado da necessidade de opor-se frontalmente ao 
modelo de desenvolvimento em curso na Amazónia, e principalmente, por representar um dos elementos 
estratégicos para um novo modelo de desenvolvimento na Amazónia, a qual o desenvolvimento sustentável 
busca se basear. Portanto sua criação é resultado da luta de resistência contra a expropriação da terra e a 
devastação da floresta, desenvolvidas pelos segmentos seringueiros - Trabalhadores extrativistas - cujo seu 
principal líder foi Chico Mendes. 
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longos períodos, os trabalhadores da floresta experimentaram um processo de degradação de 

seus vínculos sociais e económicos através do sistema seringai, empreendendo assim, sua 
1 H A 

própria história enquanto sujeitos portadores de uma praxis social emancipadora . 

Assim partindo da ideia de que a compreensão da nova ordem urbana não deve 

compreender apenas uma transformação espacial, é necessário questionar sob outras 

dimensões esse processo, entre eles, as relações de trabalho. Junto às novas gerações 

provenientes dos segmentos sociais seringueiros, que têm agora no "chão da cidade" suas 

novas referências de trabalho, é que buscamos esse diálogo. 

Deste modo, como as políticas urbanas em Rio Branco não visam apenas políticas de 

renovação de prédios antigos ou restabelecimento e resgate da história do lugar, na medida em 

que, busca, de modo também inovador, estruturar novos espaços fora do centro da cidade. 

Isso permite empreender a transformação espacial urbana, que de forma irrefiitável tem 

produzido significativas melhorias fisico-territoriais na periferia. É visível, também, que a 

condição social dos jovens neste cenário mostra os limites do real alcance que este processo 

deixa entrever. 

Cabe, ainda, observar que estas mudanças espaciais são socialmente desejáveis e 

importantes, enquanto promotoras da transformação urbana. Assim, emerge uma cidade que 

busca uma nova escrita sustentável, organizada em tomo do simbolismo da/ na floresta, com 

forte vinculação a um modelo de desenvolvimento com foco na melhoria das condições da 

vida social de populações que continuam no entorno e/ou ladeada pela floresta. 

O Govemo local constituiu estraturas jurídicas, como a Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável para dar suporte histitucional e legal às mudanças pretendidas 

na estmtura fisica da cidade. E m conformidade à especificidade da Amazónia, emerge 

também a necessidade de imia legislação de controle ambiental, que passa a reconhecer como 

novos os problemas ambientais a serem enfrentados frente aos novos desafios. 

As mudanças verificadas consideram novos traços e tendências manifestas, agora, sob 

uma nova lógica, em que são chamadas as agências multilaterais de desenvolvimento através 

de investimentos do Banco Mundial, B I D (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e 

'"̂  Como os movimentos sociais da década de 1980 (como os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais em 
Rio Branco, as lutas populares com as Comunidades Eclesiais de Base as (Cebs) só para eitar os mais 
bnportantes. 
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BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social) que passaram a financiar 

os grandes projetos de tr2insformação urbana'* '̂ no Acre e principalmente em Rio Branco. 

Esses investimentos melhoraram significativamente a prestação dos serviços públicos 

fazendo com que a fimção social da cidade há muita requerida seja vivenciada. Como já 

destacou Koga (2003:39) estas diferentes interfaces do território vêm denotar não somente sua 

complexidade, mas também sua riqueza para o campo das políticas públicas, no sentido de 

representar outros parâmetros, pois as políticas públicas não devem enfocar somente aspectos 

das demandas sociais por serviços públicos, mas deve se contrapor à corriqueira e simplista 

noção de "necessitados" ou "carentes". A autora advoga que estas representem mudanças e 

intervenções pensadas em uma dimensão territorial que permitam entrever uma perspectiva de 

totalidade da questão social, enquanto as relações entre os sujeitos e seu cotidiano de vivência 

são estabelecidas (ibidem). 

Neste caso, para a especificidade de Rio Branco, destacamos um processo sob um 

forte apelo com os vínculos do passado que vão ganhando factibilidade na nova espacialidade 

urbana, à medida em que os parqueamentos, o resgate da memória seringueira na cidade e as 

melhorias da infi"a-estrutura planejada em associação com a floresta passam a representar as 

formas que vem perrrútindo alcançar maiores referências na busca de consolidar indicadores 

Segundo o Banco Mundial, este estaria se preparando para um fiitiffo urbano. Estamos comprometidos em 
responder a uma era tffbana no começo do novo milénio com a criação da troca de aprendizado em todos os 
aspectos da relação com os clientes, enquanto o banco compartilha quase três décadas de conhecimento e 
experiência de desenvolvimento urbano global. O BID desde 1985 hnanciou cerca de 8 milhões de dólares em 
projetos de inversão para a melhoria do ambiente urbano. Nos dias atuais , esse montante é muito maior. O 
Brasil está entre um dos maiores clientes do Banco, visando buscar melhorias ambientais locais Cf. In. 
(Ultramari, 2005, p. 26 e 119). A participação de Rio Branco nestes recursos das agencias intemacionais para 
promover e financiar os grandes projetos de urbanização no Acre começou de forma mais intensa na primeira 
metade da década de 1990, de lá para cá, essas parcerias se intensificaram. Em Dezembro de 2008 as políticas de 
govemo assmaram contrato de R$ 150 milhões com o Banco Mundial para o Programa de Inclusão Social e 
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (ProAcre), que conta também com o Fórum de 
Desenvolvimento Sustentável do Acre. O dinheiro terá aplicação nas (ZAPs) Zonas de Atendimento Prioritário, 
tanto rural, quanto urbana, ou seja, áreas identificadas com maior índice de vulnerabilidade social, como 
educação, saúde, e produção familiar. O (ProAcre) com esses financiamentos externos pretende melhorar a 
qualidade de vida e a sustentabilidade ecológica e económica das comunidades acreanas, dando prioridade 
àquelas localizadas em zonas com maior urgência de atenção quanto ao acesso a serviços básicos e ordenamento 
ou adequação para o desenvolvimento sustentável . (jornal "O Rio Branco" Caderno -Política - A3). Em outra 
matéria divulgada pelo http://www.agencia.ac.gov.br/ sobre encontro de governadores na Califórnia e 
Washington, o destaque foi para os projetos acreanos que despontam como modelo de sustentabilidade. Na 
ocasião lembrou o atual govemador do Acre "Binho Marques": "Queremos mecanismos concretos para 
mantermos a floresta de pé" ao felar aos lideres políticos nos EUA. O encontro foi para discutir estratégias de 
preservação das florestas tropicais do planeta, ao qual o Acre é referência dentro de um modelo de 
sustentabilidade. Neste encontro foi colocado como o Estado do acre tem conseguido excelentes resultados 
seguindo a condução já dada pelas práticas sociais de conduzirem seu desenvolvimento mantendo a floresta em 
pé. Defendeu também nesse encontro a ideia de um pagamento por serviços ambientais visando fortalecer 
práticas produtivas sustentáveis. Foi defendido também que o Acre precisa de parceiros para conduzir seu 
desenvolvimento com sustentabilidade (acessado em 14 de novembro de 2009). 
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de sustentabilidade urbana no Acre, notadamente em Rio Branco. Essas são as medidas que 

têm repercutido no nível do espaço urbano, visando enfrentar o desafio de recolocar de forma 

contemporânea a floresta na cidade. 

Desta forma a memória coletiva constitui-se de um recurso recorrentemente 

evidenciado e evidenciador de uma identidade tirbana fortemente ancorada no simbofismo 

florestal, passando a emprestar novos sentidos que contribuem para produzfr a nova 

espacialidade em referência com a questão ambiental, obviamente aí implícita. Enquanto a 

coesão na sociedade busca, nos movimentos da cidade, ancorar-se sob dimensões florestais, 

de outro lado, na sua materialidade permanece como chancelada a reprodução das 

desigualdades sociais'^^. 

As desigualdades sociais são mais visíveis enfre as novas gerações. Olhando os 

indicadores do UNICEF, os dados apontam que 66% das crianças no Acre são pobres. Essas 

informações contidas no relatório Situação da infância e da adolescência brasileira de 2009 

revelam que quase metade da população acreana vive na pobreza com renda familiar mensal 

per capita de até meio salário mínimo. O relatório apKjnta, ainda, que em 2007 cerca de 1.883 

famílias eram chefiadas por crianças e adolescentes menores de 18 anos'°^, deixando entrever 

que as mudanças da "cidade sustentável" não mexem essencialmente na estrutura de 

reprodução das desigualdades. 

O curso da vida urbana em Rio Branco tem como entrave o desafio de superar uma 

lógica presente, como aquela referida no conceito de "desenvolvimento desigual e 

combuiado", onde contemporaneamente assiste-se a reiterante presença das desigualdades de 

populações e espaços no território. Mesmo considerando as propostas de desenvolvimento 

sustentável tão em voga nos modos de espacialização que esta cidade conforma na atualidade, 

as desigualdades sociais persistem. E , portanto, seguem, sob os efeitos mais visíveis da 

prosperidade concomitantemente a outros, com maior presença de pobreza'**. 

Segundo estudos do IBGE em parceria com o Banco Mundial a pobreza no Acre chegou a quase 40%. Em Rio 
Branco esse índice era de 37,21%. Cf In. "Jornal "A Tribuna" Caderno - Primeiro Plano, pag. 03 - 21 de 
dezembro de 2008. 

Cf., em http://www.folhadoacre.com - de 16 de junho de 2009. Acessado em 2 de julho de 2009. 
Recentemente no jornal local "A Gazeta" de 09/02/2009. Cl-5 - GERAL. Uma matéria destacava a situação 

de parte da periferia em Rio Branco da seguinte forma "Sem Estrutura, periferia sofre com maior índice de 
dengue" a referida matéria questionava se os bairros onde moram as pessoas mais humildes ofereciam as 
condições necessárias para uma vida realmente digna, enquanto denunciava o fato de que em alguns locais do 
bairro a população sofre sem nenhuma estmtura. "Os moradores da 6 de Agosto [bairro] além de sofrerem com a 
falta de estmtura, muitas residências são constmídas em áreas alagadiças formando verdadeiras palafitas, onde 
debaixo destas residências existem outros poços de água suja e barrenta que se misturam ao esgoto contribuindo 
para o alastramento das doenças". Destaca a matéria, ainda, com informações da Vigilância Epidemiológica da 
Prefeitura, que esta é uma situação verificadas em outros bairros periféricos da capital, como Conquista, e 
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A existência de enclaves de prosperidade e de pobreza no mesmo território deve ser 

entendida, como a forma tangível dos efeitos do desenvolvimento dito sustentável, á medida 

que, assegura de modo sincronizado as atividades no espaço. Como bem notou Engels a 

solidariedade social não era gerada por nenhuma superordenada "ordem moral". Ao 

conP-ário, as misérias da cidade eram inevitável complemento de um sistema capitalista 

miserável e avarento (Cf. In: Harvey, 1980, p. 115). 

As fotos que se suguem evidenciam os resultados e os efeitos mais perversos do 

desenvolvimento urbano em sua fase recente e que vem produzindo uma espacialidade 

socialmente tensionada e marcadamente injusta. Após a visualização dos espaços 

estruturantes da cidade, devidamente requalificados, revitalizados e reurbanizados, uma outra 

parte da cidade pasga a responder pelos desafios e limites que as atuais propostas de políticas 

urbanas sustentáveis precisam ainda enfrentar, enquanto cidade para o aprendizado, não 

apenas de forma espacial, mas também, na perspectiva da sustentabilidade socioambiental, 

enquanto cidade da promessa, onde as novas gerações possam responder por uma outra 

condição social juvenil. 

Essa tarefa de entrever os obstáculos e efetivar políticas de desenvolvimento 

sustentável. Rio Branco e o Acre têm pela frente, principalmente, se considerarmos o fato de 

que: estas políticas urbanas se propõem buscar o que seria um novo caminho de ordenamento 

territorial-urbano através do desenvolvimento sustentável calcado em ideias para a 

conformação de um urbano local e de caráter propriamente amazônico. 

Mas enquanto a "cidade da promessa" não acontece, permanecem as desigualdades 

sociais no território, muito embora se considere que pela via das políticas govemamentais 

produziram-se, de certo modo, no Acre e em Rio Branco, instmmentos capazes de reduzir as 

desigualdades e quiçá promover o direito à cidade. Assim, as fotos que se seguem evidenciam 

Esperança que lidaram o ranking de casos notificados, evidenciando populações sob as mesmas condições inlra-
estruturais. Essa é uma sitaação também confirmada por agentes de saúde que integraram os estados empíricos 
desta pesquisa a ser destacado no próximo capítalo. Importante destacar neste processo é que, ao longo de 12 
anos o principal foco das políticas públicas produzidas pela ação govemamental nesta cidade trataram primeiro 
de cuicter da imagem pública da cidade deixando, as margens (periferias) onde os problemas sociais são mais 
visíveis e se avolumam para serem enfrentados, sempre em pequenas doses, aqui e acolá, na medida em que, 
neste mesmo jornal desta mesma data, na pagina "Política" Cl-3, o prefeito atual da cidade em seu segundo 
mandato, revela que "o atendimento aos bairros da cidade desta vez será prioridade, principalmente em sua 
periferia onde existem sitaações mais radicais. O trabalho com obras estruturantes como pavimentação, calçadas, 
rede de esgoto e distribuição de água encanada são intervenções que já foram feitas na região da Baixada do Sol, 
que reúne 16 baúros". (idem, ibidem). A forma e o papel que as políticas públicas devem ter para buscar 
confrontar os efeitos mais perversos de mn desenvolvimento desigual e combinado na espacialização desta 
cidade ataal representam deste modo, os principais desafios que a cidade sustentável precisa enfrentar nestas 
áreas em que a cidade revelar-se como cidade do aprendizado (grifos nossos). 
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espaços na Baixada onde se centrou a pesquisa empírica desta tese, e que revelam a outra 

cidade dentro da cidade sustentável. A estas, denominamos cidade para o aprendizado, pois 

aí persiste as desigualdades que reiteram os desafios à sustentabilidade urbana. 

Foto 60 - Becos na Baixada. Essa seria a "rua" que liga um conjunto de 
várias casas 2008. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Esses espaços expressam desafios à sustentabilidade da cidade. A falta de infia-

estrutura e equipamentos que a possibilitaria participar plenamente da economia e da 

sociedade m-bana é retraído pelas formas de segregação relativas no nível da renda que as 

encerram em espaços de menor oportunidade. 

Foto 61 - Rua na Baixada cuja fimção social da moradia é vivida às avessas. A 
"rua" é imi lugar pouco propício para o encontro. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 
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Foto 62 - Áreas de expansão na Baixada. 

Fonte: Márcia Meireles. 

A partir dessa realidade na periferia de Rio Branco pode se constatar o quanto a 

questão urbanística pode determinar a qualidade de vida em áreas mais distantes do centro. 

Aqui a brincadeira das crianças sob uma casco de geladeira velha, (foto) revela que o 

planejamento urbano com alcance para o território não pode estar dissociado da análise de 

suas condições sociais. Dessa forma é na fronteira da cidade com a floresta que os problemas 

socioambientais demandam condições de vida eficientes na cidade que ainda precisa ser 

socioambientalmente justa. 

Permanece, assim, na cidade para o aprendizado, a complexidade dos problemas 

urbanos e sociais, e os limites para o avanço da cidade sustentável. Aliás colocá-la nesses 

espaços, que configuram o aprendizado, é lun desafio ainda maior mediante a necessária 

democratização com que os diferentes grupos na cidade precisam serem alcançados. E isso 

inclui sobretudo as novas gerações. 

Outra questão importante na cidade para o aprendizado fica por conta da oferta de 

condições dignas para a moradia. As condições subumanas de habitação, fora de qualquer 

sistema de saneamento básico, ocorre nesses lugares na base do improviso e da criatividade 

dos próprios moradores, que nem sempre apresentam soluções ambientais satisfatórias. O 

direito a água ttatada, esgoto e luz eléfrica, enquanto estruturas de oportunidade que podem 

ser acionadas através do Estado, são as formas mais imediatas de inclui-las e incorporá-las às 

mudanças também evidenciadas na cidade sustentável. 
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Foto 63 - Casas na Baixada - 2008. Os problemas de moradia virbana 

Fonte: Márcia Meireles. 

A ausência de indicadores de sustentabilidade na cidade para o aprendizado são 

agravados pelas condições precárias de infra-estrutura, degradação dos espaços ptiblicos, 

como a rua, avenidas e calçadas, minimamente estruturadas para garantir maior coesão social 

às relações sociais no bairro e intra-bairros, que poderia ser promotores de inclusão urbana. 

Buscar medidas que permitam com que esses espaços possam avançar mais rapidamente em 

direção aos ideais da sustentabilidade urbana é poder tomá-los mais rapidamente espaços de 

referência de um desenvolvimento urbanístico mais jtisto e menos destoante. 

Foto 64 - "Ruas" na Baixada e os desafios para uma gestão urbano-ambiental 
na jfronteira da cidade com a floresta. 2008. 

Fonte: Márcia Meireles. 
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Com essa realidade evidenciada, em relação às cidades para o aprendizado, 

acreditamos que tanto a cidade sustentável, quanto a da e na floresta apresentam xuna 

responsabilidade e um papel relevante no processo de estes espaços serem transformados em 

referência de sustentabilidade. 

Foto 65 - Entre passagens estreitas e becos espremidos a situação piora 
quando chove. 

Fonte: www.agencia.ac.gov.br 

Nesses espaços o acesso a uma vida mais decente enquanto "bem comum" toma, esta, 

uma cidade para aprendizado. Criar uma forma urbana que alcance sustentabilidade no 

território significa buscar análises que clarifiquem as condições sociais e sanitárias da vida 

urbana nesta outra parte da cidade. A cidade da e na floresta pode até incluir a cidade 

sustentável que hora se anuncia, mas não inclui a socioambiental. Esta, ainda está por ser 

produzida. 

Estas são áreas da cidade que exercem uma função importante na criação de riquezas, 

mas o que fica para o seu desenvolvimento social é vmia constante ameaça de vulnerabilidade 

em espaços desarticulados, e desfavorecidos de bem estar e 

seguridade ecológica. A cidade para o aprendizado representa deste modo, gmpos vivendo 

sob diferentes formas de risco social, indicando assim, os caminhos que devem orientar uma 

interpretação de interdependência a partir das novas escritas de cidade que se levantam em 

paralelo. Na cidade da e na floresta o problema não é reduzk as distâncais entre sociedade e 

natureza, ao contrário disso, o problema é como perenizar ambas sem cair nas formas de 

produção de espaços socialmente insustentáveis que lhes vem a reboque. 
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Foi buscando estudar a juventude neste cenário, que podemos observá-la no trabalho, 

desde cedo, pelas ruas do bairro, no comércio ambulante, olarias e em outras atividades 

informais. Na cidade para o aprendizado a relação entre juventude e trabalho começa muito 

cedo. 

Foto 66 - Na Baixada a vivência juvenil no trabalho é marcante na paisagem. 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

A foto seguinte nos revela que, seja pela sustentável, seja pela para o aprendizado, a 

floresta adentra a cidade e dá a esta a condição de mna nova morfologia, urbano-florestal, 

onde as novas gerações se encontram com as antecessoras pelo trabalho, verificando-se aí, a 

necessidade e a emergência na produção da cidade da promessa. 

151 



Foto 68 - Área da Baixada (2008) quase subsumida na floresta. 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

Uma nova escrita de cidade, trás decisões urbanas de grande impacto para uma 

população, que durante muito tempo não desistiu de buscar dias melhores, seja na floresta, 

seja, para este urbano para onde afluíram em busca de reprodução social. 

Mas apesar da estrutura espacial ser nova, a realidade social dos jovens ainda 

permanece socioeconomicamente marcada por incertezas em relação ao dia de amanhã. Estes 

são processos reveladores do alcance, e limites que as políticas urbanas sustentáveis 

evidenciam como veremos no próximo capítulo. 

As dificuldades de sobrevivência que esta geração precisa enfrentar todos os dias são 

marcantes, o que nos leva a concordar com Italo Calvino quando diz que: 

Os que olham de lá de cima fazem conjecturas sobre o que está acontecendo na cidade, 
perguntam-se se encontrar-se em frene (cidade) naquela tarde seria bom ou mim. Não que 
tenha a intenção de ir - e , de qualquer modo, as estradas que descem ao vale são mins - mas 
frene magnetiza olhares e pensamentos de quem está lá no alto (...) como será frene vista de 
dentro, questiona Marcos - que não conseguiu saber qual é a cidade que os moradores do 
planalto chamam de Irene - por outro lado, não importa: vista de dentro, seria uma outra 
cidade; Irene é uma cidade distante que muda à medida que se aproxima dela. A cidade de 
quem passa sem entrar é uma; é outra para quem é aprisionado e não sai mais dali; uma é a 
cidade à qual se chega pela primeira vez, outra é a que se abandona para nunca mais retomar; 
cada uma merece um nome diferente; talvez eu já tenha falado de Irene sob outros nomes; 
talvez eu só tenha falado de frene (Italo Calvino. As Cidades e o Nome. 2006 p. 114). 

Nesse sentido, não dá para dizer que o urbano sustentável por si só em Rio Branco 

consegue dá conta de reinventar a utopia lu-bana. Assim a cidade sustentável, enquanto busca 

de uma nova escrita de cidade não se reflete na cidade para o aprendizado, e indica com isso 

que, precisa ainda aprender a lidar com os efeitos mais perversos do desenvolvimento 
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desigual e combinado, sob o risco dos princípios que a movem, vir a tomar-se apenas em 

medidas de cunho correcionistas'"^ e, portanto, não garantir os avanços que a ideia de 

sustentabilidade urbana busca tanto entrever, através das propostas que visam constmir uma 

cidade realmente sustentável, e, contudo, que precisa ainda, ser social e ambientalmente justa. 

Portanto, entender a cidade deve passar também, pela necessidade de ver sua 

juventude, pois é aí que a cidade vista de dentro, revela outras cidades. Deste modo a 

condição social de sua juventude pode também de forma similar, revelar o termómetro das 

reais mudanças ou permanências que uma sociedade evidencia no curso de suas 

transformações. 

Na cidade sob mmos sustentáveis contemporaneamente verifícam-se assim, as tensões 

na existência de duas vivências juvenis. Uma, que acontece nos parques públicos envolvidas 

nas atividades do lazer e outra, em lugares outros, para usar a expressão de Rémy (2004), 

envolvidas no trabalho, desde cedo. 

Foto 69 - Canal da Matemidade - 2008. Tardes "embaladas" pelas brincadeiras. 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

Ou seja, que evita buscar alterações estruturais e acredita na mudança não de paradigmas, mas tão- somente 
da qualidade de vida em alguns espaços mais carentes da cidade, tomando-se reações de caráter emergencial 
como se não houvesse tempo disponível para esperar por mudanças estmturais, como se houvesse a 
obrigatoriedade de reduzir a extensão de suas utopias, implicando apenas em transformação positiva da cidade. 
(Cf In. Ulti-amari, 2005, p. 63). 

153 



Foto 70 - Jovens trabalhando na venda de picolés e salgados na Baixada. 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

Caminho difícil, que as novas gerações estão atravessando. Aqui, denominamos, por 

Rio Branco, em analogia "as cidades e o nome" de Italo Calvino (como foi descrito acnna). 

Isto, no entanto, será tratado dos estudos de campo a partir das experiências sociais dos jovens 

em suas lutas por inserção e trabalho. 

Não deixamos de considerar o fato de que, as novas formas sociais pelo trabalho que a 

juventude passa a experimentar na vida urbana local, são reveladoras de impasses e tensões 

presentes neste urbano ainda em busca de uma escrita de cidade que seja social e 

ambientalmente justa e com maior amplitude, sustentável no território. Contudo, é nas 

barreiras da sobrevivência vivenciada pela juventude que no próximo capítulo iremos revelar 

outra cidade, cujo desafio consiste em buscar ampliar a extensão de suas utopias. 

A pesquisa com as novas gerações, como foco central desta tese, fornecem assun, as 

evidências que serão aprofundadas mais adiante, onde os espaços, urbano e florestal, se 

fimdem e se confimdem através de práticas sociais distintas, onde a floresta representa ainda 

um meio para enfi-entar as incertezas do amanhã, enquanto o urbano engatinha e conta apenas 

com o chão da cidade para buscar empreender alguma estratégia de sobrevivência que possa 

dá início a novas formas sociais pelo trabalho à suas novas gerações. 

Diante deste cenário os novos sujeitos da e na cena iirbana, evidenciam duas, até três, 

gerações ao redor de uma mesma perspectiva de mudanças. Resta saber, qual lugar estas 

gerações tiveram e estão tendo, em meio às propostas e práticas sustentáveis em voga nas 

políticas urbanas locais. 
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C A P Í T U L O I I I 

Juventude e as Novas Formas de Trabalho: gerações em transição. 

3.1. Trabalho: do Chão da Floresta ao Chão da cidade. 

Iniciamos pelas análises das narrativas das gerações, cujas experiências de trabalho 

foram constituídas no "Chão da Floresta". Uma experiência que, para muitos dos pais aqui 

entrevistados, marcou e marca até hoje suas lembranças mais profundas com xmia sociedade 

de base extrativa e coletora que representou para estes o desemolar de uma vida social no 

seringai'"': 

No Seringai eu passei muita coisa boa e ruim, mais levei a minha vida toda cortando 
seringa. Desde criança, passei 40 anos no seringai cortando seringa, a minha rotina 
diária era cortar seringa, defiimar'"*, uma pescariazinha dia de domingo, mas a semana 
era cortando seringa. Eu tive seis filhos, quatro homens e duas mulheres, eu vendi 
tudo lá pra vim pra cá, eu morava acima do Seringai do laco, aí eu vim embora pra cá. 
Nesse tempo teve um acidente com o meu pai, ele morreu, e eu vendi mdo lá e vim 
embora pra cá, meus filhos estudaram, tem um até a 4° série, outro tem a 5°, outro tem 
faculdade, tem um que é mestre de obra, tem outro que é carpinteiro, pedreiro e pintor. 
Eu nunca esmdei, eu fazia só o meu nome, mais nem isso eu faço mais, porque agora 
eu ceguei, eu peguei diabete "fiquei cego" peguei derrame, esgotamento. Na cidade eu 
trabalhei de carpinteiro de pedreiro, tinha maquinaria, o que eu ganhava dava para 
sobreviver, era pouco mais eu tinha, dava uma base de uns 100 a 250 por mês. No 
seringai eu achava melhor, só cortava seringa mesmo, eu acordava 2:30 - 3h aí dormia 
de novo, eu só ia de 8 - 9 h da noite. Quando eu era novo, eu trabalhava com o meu 
avô, pescando, ele tinha barco de pescar, aí nós viemos embora pra cá, mas desde esse 
tempo que eu fiquei no seringai, até agora, até um tempo desse. Eu moro aqui na 
cidade porque é o jeito, mais no seringai eu acho melhor, porque tem muita fartura. 

Tanto de amais seringueiros quanto de seus descentes jovens, que passam a constituir uma nova juventude 
urbana nesta cidade. 
107 Q "^gjjjpQ seringai" ocorreu de forma mais intensa entre 1882 até 1940 correspondendo a um período 
ligado a exploração do látex natural na Amazónia. O seringai como unidade socioeconómica que organizou a 
sociedade extrativa, estava fimdado na figura do seringalista que controlava todas as atividades na vida 
socioeconómica e o trabalho do seringueiro. (Cf In, Alegretti, apud, Schmink, 2008:33). 

O seringueú-o produzia a borracha, as pélas, defumando o leite. Indubitavelmente, o processo de defiunação 
do látex e a consequente coagulação consiste nimia importante etapa na otimização da produção. A coagulação 
não dependia somente do fogo, mas também da ação de ácidos, sais, centrifugação e calor solar. Disponível em 
http://egal2009.easyplanners.info/area05/5708_Leite_Ary_Pinheiro.doc. (acessado em 22 de dezembro de 2009). 
Deste modo a defiimação correspondia a luna das etapas do processo produtivo na transformação desta matéria 
prima. Correspondendo também a uma técnica ainda mdimentar de produção da borracha. Na atualidade esse 
processo desenvolve-se através de outras técnicas como a Folha de Defumação Liquida (FDL). No processo de 
fabricação da FDL o látex é colhido de forma tradicional. Cada litro de leite é coagulado com dois litros de água 
e uma medida de ácido Pirolenhoso (APL), proveniente da queuna da madeira. N^ produção de carvão, o APL é 
encontrado fartamente e costama ser descartado pelas indústrias na forma líquida. O látex coagulado descansa 
em bandejas de plástico por 24 horas, quando atinge o ponto ideal para ser passado pela calandra, um 
instmmento que ajuda a deixar as folhas de látex na espessura desejada. Depois desta etapa, o passo seguinte é a 
secagem das folhas. Os estudos da UnB demonstraram que a borracha resultante do uso dessa técnica é mais 
flexível e mais resistente que a sintética ou a obtida com a defiunação tradicional. Disponível em: 
http://www.seringueira.com/arfigos/?p=153. 

155 



aqui tem fartura de tudo, mais é preciso o dinheiro, o principal - aqui é o dinheiro - e 
se a gente não tem o dinheiro, num tem nada, né? Vê as coisas mais num pode comer, 
e eu que ganho pouco, um salário só, eu sou aposentado pelo Furural, antes deu pegar 
a minha idade de me aposentar, eu peguei derrame e passei oito meses sem andar, aí 
eu peguei um laudo pra me aposentar. Eu me aposentei por invalidez, eu ganho só um 
salariozinho. Eu moro aqui na Sobral, lá tem uma rua chamada travessa Raimundo 
Brito, lá num tem esgoto, nem saneamento, eu moro, assim, numa mangazinha'"', é 
assim uns 6mt longe do asfalto, quando chove é cheiro de lama. Tinha um rapaz do 
exército que morava lá, mais aí passou uma caçamba lá e arregaçou tudo, agora, tá 
uma porqueira; lá é tudo cheio de buraco, lama, quando chove ninguém pode andar, 
por causa desse caçambeiro, que entra e sai todo dia. Lá no seringai é que era bom, 
agente morava na beha do rio, asshn, tinha muita fartura: pato, galinha, porco, vivia 
bem lá, agente cortava seringa mais ...Eu achava lá bom, agente tinha lampião pra 
acender de noite, queimava querosene. Aqui na rua é bom e é ruim, porque agente tem 
de pagar de tudo, paga água, paga luz; o beneficio que tem só é a luz que fizeram, o 
resto é por nossa conta mesmo, nós ligamos água lá. Daqui pra frente eu só penso em 
viver do jeito que eu tô vivendo, só mesmo pra comer e beber, porque os meus filhos 
já tão tudo criado, só sou eu mesmo e a velha, tem alguma ajudinha dos filho, que nem 
agora, ajudaram agente a fazer a casa, que num tá nem terminada, que eu morava 
numa casa de madeira, agora tenho uma casinha de alvenaria pequena 6x6, a casa de 
alvenaria é mais confortável, né. Lá no seringai a nossa casa era de madeha, primeiro 
de tudo, era de Paxiúba. Eu acho muito ruim não ver aquelas árvores grandes, se eu 
pudesse e tivesse a minha vista boa, eu preferia ta lá no seringai, porque lá eu tinha 
fartura, aqui agente tem de comprar tudo (Sebastião, Seringueiro -70 anos). 

A inserção do seringueiro pelo trabalho era um fato que se dava muito cedo. A 

socialização com os mais velhos desvelava uma rotina de trabalho que não dividia o trabalho 

do lazer (da) brincadeira. O trabalho ocupava todo o tempo "livre" configurando um 

trabalhador de caráter quase permanente. A vida na seringa e a natureza de uma atividade 

exfrativa faziam do seringueiro a imagem de um trabalhador simples que dominava todas as 

etapas do que produzia. A inserção nas atividades extratoras consumia todo o seu temoo. No 

seringai a escola nem existia; saber ler ou escrever, para um seringueiro, representava uma 

conquista social que bem poucos conheceram, marcados desde cedo, que foram por um 

mundo alheio á ideia de um trabalhador escolarizado. 

A narrativa de "Sebastião" nos dá a ideia da dimensão social de um tempo em que O 

seringai era muito mais de que um sistema de produção, fimcionando como uma "instituição 

total" fechada sob o domínio do pafrão (Alegretti, 2002 apud Schmink, 2008, p. 34). Esse 

aspecto, é claro, precisa de um esclarecimento histórico, para entender como a vida desse 

frabalhador na Amazónia assumiu a forma especifica do seringueiro pela atividade da 

borracha. O seringueiro - homem solteiro nordestino -, "colocado" pelos patrões no seringai, 

extraía uma importante matéria prima, a borracha, base dos interesses da economia 

'"̂  Uma expressão que indica que sua casa fica em alguma entrada, ou em uma rua sem saída. 
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intemacional no início do século X X - dispersa na mata (Alegretti, apud, Schmink, 2008, 

p.34). 

Esses nordestinos migrantes, chamados de "brabos" por não dominarem ainda as 

técnicas de extração da borracha e também porque se rebelavam contra os patrões, foram 

transformados em seringueiros pela atividade extrativa que pedia muitos braços para tal 

empreitada. Na Amazónia esse trabalhador não conheceu direito algum. Suas relações de 

trabalho foram absorvidas no sistema socioeconómico do "Seringai", que aos poucos os 

tomaram "mansos", devido à dura disciplina de trabalho na floresta (idem, ibidem). Mas, com 

relação a esse processo, a história local registra que, a fase mais dura desse sistema ocorreu no 

primeiro surto da borracha no início do século X X . Já no segundo surto da borracha, ganharia 

outras dimensões em relação aos migrantes nordestinos que vieram na segunda leva, para 

trabalhar como "soldados da borracha" no período da I I Grande Guerra Mundial. 

A situação de insatisfação que seu Sebastião expressa em sua narrativa ao ter que viver 

na cidade devido às restrições quanto ao acesso aos bens de consumo, bem diferentemente da 

relação com o seringai em que manifesta uma memória ligada a um tempo de "maior fartura", 

pode ser associada ao que Oliveira registrou quando essa população teve que sair dos 

seringais pelo declínio da produção gomífera: 

Hoje, o descendente do antigo "morador" do aho sertão cearense está sem terra para 
plantar, sem instrumento de trabalho e sem emprego, com sua família, procurando trabalho 
ou lutando por dias melhores, no bairro da Baía, Palheiral ou qualquer outro da miserável 
periferia da cidade de Rio Branco. E nesse movimento que já dura um século, vive ele 
atualmente um dos momentos mais decisivos de todas as gerações, aquele que 
provavelmente mais inseguranças reflete sobre o grupo familiar e os meios disponíveis de 
sobrevivência e reprodução (Oliveira, 1982:7). 

Oliveira faz registro das mudanças das décadas de 70/80 do século passado. De lá, 

para cá, principalmente na década de 90 e na primeira década do século X X I , a vida urbana de 

Rio Branco presencia grandes transformações em termos de seu processo de urbanização. O 

que interessa reter agora é a forma simbólica como a vida no seringai é reapropriada na 

cidade. 

Essa situação de querer estar em um lugar, mas vivenciando experiências sociais em 

outro, é marcada por mn sentimento de pertencimento que registrado na memória' '" o mantém 

Maurice Halbwchs apresenta a memória como um fenómeno social, este autor ao examinar a constmção das 
lembranças, o faz, pensando no âmbito das relações sociais e dos gmpos de convívio. Sua preocupação como já 
evidenciamos em momentos anteriores, é compreender a memória individual considerando o individuo como um 
ser social, integrado em meios sociais que conformam sua percepção acerca dos acontecimentos vistos e/ou 
experimentados. (Cf, In. Harres:2004:145). 
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ligado, ainda, com o mundo social de onde emergiu. Fato que na cidade a sensação de 

estranhamento pode estar referenciada por uma dinâmica social ainda "desconhecida" e, em 

certo sentido, relacionada aos padrões que o iniciaram numa vida coletiva específica, como 

foi para Sebastião viver numa sociedade extratora, onde a floresta lhe supria a sobrevivência e 

a de seu grupo familiar. 

Foto 71 - "Raimundo Nonato" 76 anos revela a mesma história de trabalho 
de "Sebastião" ambos são moradores atualmente da Baixada. 2008. 

Fonte: Foto da autora 

A cidade e todo esse passado - para as novas gerações já nascidas -, é, em muitos 

casos, até inimaginável. As novas vivências sociais que as acompanham, inclusive pelo 

trabalho, não deixam de todo para trás as histórias e começos de trabalho entrecruzados por 

percursos similares de luta pela sobrevivência, agora, no "chão da cidade". 

3.2. As idas e vindas de uma geração. 

A minha mãe e meu pai, sempre viveram no seringai, eles vieram pra cá, pra Rio 
Branco.Tiveram lá os momentos dificis deles também, que sempre quando vem do 
seringai tem né. Meu pai era seringueiro, ele trabalhava no seringai, eles faziam 
borracha, eram soldado da borracha, só que eles já morreram. Sou óríao de pai e de 
mãe. Meu pai morreu em 98 e minha mãe em 99. Eles nunca estudaram. Eu não fui do 
seringai não, eu não cheguei a morar lá, não. Eu comecei a trabalhar com 9 anos 
vendendo pão de manhã. Quando minha mãe ficou doente de câncer, eu tive que 
começar a vender pão doce à tarde. Aí teve um tempo que ela passou uns três meses 
doente e viajando, aí eu passei a vender picolé a tarde. Eu saia pra trabalhar de manhã 
e só chegava em casa quando terminava de vender às 5h da tarde. Eu ganhava no 
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máximo uns 10 reais por dia, e nem era toda vez que dava, porque sempre a venda era 
ruim. Aí foi a época que eu parei de estudar também, que eu parei de estudar com 13 
anos. Tem 13 anos que eu parei. Há quatro anos eu comecei a fazer o telecurso mais 
não conclui. Parei pelo motivo do trabalho da falta de paciência, eu já chegava 
cansado. Agora eu trabalho na prefeitura, de gari, aí passei esses dias, agora, pra tarde. 
Eu trabalhava à noite, aí passei pro dia. Lá é de carteira assinada, eu ganho menos de 
1 salário, ainda. Eu cheguei nesse trabalho através de um amigo meu, eu entrei por 
acaso mesmo, eu não tava querendo esse trabalho de gari, ele num é pra qualquer um 
não. Eu não sei se você já chegou a ver, aquele carro fede, chega eu já tô enjoado. Eu 
vou trabalhar de ônibus. Esse é o meu segundo trabalho com carteira assinada. Eu 
prefiro trabalhar com carteira assinada, porque é melhor né, quando agente se 
machuca, agente pode pegar atestado e não tem como descontar, dá falta assim. Eu 
penso pra frente ter um futuro melhor porque eu viver nesse trabalho que eu tô 
trabalhando, não tem fiituro de nada, eu não tô aprendendo nada, é um trabalho digno 
mais não tem fiituro não. Eu não tenho futuro assim.... porque eu não tenho uma 
profíssão, ser um profissional, tipo assim, eu não quero viver só nesse trabalho, eu 
quero ter uma profíssão assim, como eletricista, alguma coisa assim que seja 
profissional mesmo, que estude pra fazer aquilo.E eu vou conseguir, eu vou estudar, 
eu penso conseguir isso estudando com certeza, eu tô pensando até em sair desse 
trabalho, já que eu não agiiento mais sentir aquele cheiro, é insuportável ali. Eu sou 
solteiro e vivo com os meus irmãos, todos, também, trabalham. Onde eu moro tem só 
uma escola, só que a rua, é de barro mesmo, quando chove só um sete léguas mesmo, 
ou então descalço mesmo. Eu tenho vontade de morar só, na verdade, mais vai dá se 
Deus quiser, eu quero ter mais privacidade, porque muita gente assim, lá em casa tem 
mais de sete pessoas, lá são dois quartos, uma sala e uma cozinha (Gean Leandro - 23 
anos. Morador da Baixada). 

A história de trabalho de Gean (23) soma-se a de outros entrevistados, como a de 

Clessilvânio(18): 

Eu trabalho desde os 13 anos e já trabalhei com construção, bolsista na Embrapa, 
posto de gasolina, já vendi refresco, picolé, eu cheguei a fazer três atividades por dia: 
enquanto eu lavava carro, eu vendia refresco e a noite ainda trabalhava de vigilante. 
Parei mais agora, eu vim trabalhar aqui nessa loja, com carteira assinada e ganho um 
salário. As outras atividades eram muito cansativas e eu sempre tive vontade de 
trabalhar com vendas (Morador do Bairro Esperança - Entrevistado na loja em que 
trabalhava no centro do comércio de Rio Branco). 

As idas e vindas também se confirma na vida de trabalho de Isabel (23) que relata: 

fiii babá 3 anos, a criança tinha um mês de nascida, depois desse trabalho fui ser 
doméstica, depois eu voltei a ser babá e domestica de novo em outra casa. Lá eu 
cuidava da casa e de mais duas crianças, depois trabalhei em feira, em lanche, 
restaurante agora eu tô aqui, como vendedora de sorvete. Naquela época eu ganhava 
200 reais, agora eu ganho um salário. No meu primeiro trabalho eu ganhava 50, no 
outro 150, o outro era 50 reais toda semana. Eu chego aqui na venda do sorvete as 9 da 
manhã e saiu às 6 da tarde (Moradora do Bairro Cadeia Velha - Entrevistada no centro 
do comércio de Rio Branco). 
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Edimar (19) afirma: 

Eu já trabalhei em muitas coisas, já fiii servente de pedreiro, já trabalhei em fazenda 
(fazendo roçado pros outros 2 anos), já trabalhei em posto de lavagem de carro 6 
meses, em padaria 1 ano, vendi salgado 6 meses e agora eu tô aqui vigiando carro tem 
5 meses. Agora eu tô só aqui vigiando carro mesmo. Onde eu ganhava mais era na 
padaria, porque era trabalho fixo, eu fiii contratado pra trabalhar na padaria, eu 
ganhava bem, mais nos outros eu nunca ganhei bem, que nem aqui vigiando carro. Eu 
ganho 15 a 20 reais por dia, não dá nem pra sustentar a família, eu tenho dois filhos e 
sustento a casa daqui desse trabalho. Por mês tiro 400 a 500 reais (Morador da Baixa 
da Habitasa - Entrevistado enquanto guardava carro no Mercado Novo, nas 
proximidades do centro da cidade). 

Como vemos as novas gerações experimentam o "chão da cidade". Sob um universo 

de relações de trabalho diferenciadas em relação às gerações passadas, as atuais vivem no 

epicentro das relações de não assalariamento, da informalidade, processo este, resultante 

como já destacou Schmink (2008, p.97) da migração rural-urbana não acompanhada por um 

processo de assalariamento da economia de Rio Branco. A migração iniciada de forma mais 

expressiva nos anos 70, significou uma mudança de atividade para muita gente (Schmink, 

2008, p.85). A transferência do emprego do setor rural para o setor urbano, não significou 

imia transição da agricultura e do extrativismo para os setores urbanos mais produtivos -

como a indústria e a construção civil -, sempre limitadas em Rio Branco (Idem, ibidem). 

Antes, os migrantes mais bem sucedidos, foram sendo absorvidos como fimcionários 

públicos, enquíuito a maioria proveniente da zona rural teve que encontrar trabalho nos 

setores informais, no comércio ou como autónomos e ambulantes (idem). E , portanto, desse 

úhimo enquadramento que boa parte dos entrevistados procede. 

O emprego urbano nos setores mais produtivos como a indústria e a construção civil, 

que pedem uma mão-obra melhor qualificada, apresenta um mercado de trabalho muito 

restrito devido á pouca expressividade na economia local como destacou Schmink (2008). O 

perigo que isso representa para o jovem está, sobretudo, naquilo que Kaztman (2001) vem nos 

alertando acerca dos processos de Segmentação do Mercado de Trabalho. Como já nos 

referimos anteriormente, envolvem processos em que não se consegue estabelecer com o 

mercado de trabalho, vínculos suficientemente estáveis e protegidos capazes de servir de 

plataforma a processos de integração social. Marcado por populações que apresentam 

vínculos precários e instáveis com o mercado de trabalho e poderosas disparidades de 

ingresso entre trabalhadores de alta e baixa qualificação, ativando círculos viciosos de 

diferenças crescentes. A partir dos processos de modernização e pelo vínculo precário e 
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instável com o mercado de trabalho, as novas gerações na cidade, ou nas suas franjas, não 

consegue estabelecer laços suficientemente estáveis e protegidos, capazes de servir de 

platafr)rma a seu processo de integração social. A segmentação do trabalho, nesse sentido 

começa a representar uma rota de exclusão. Um processo que caminha associado ao aumento 

da urbanização, e que R. Kaztman (2001) vem acenando na conformação de um novo 

paradigma de exclusão 

As três narrativas bem evidenciaram a ligação com vínculos precários e instáveis com 

o mercado de frabalho desde cedo. Os jovens vão aos poucos sendo privados de participar dos 

benefícios da riqueza social. Ao mesmo tempo em que as desigualdades sociais são 

aprofimdadas. O mesmo pode se verifícar nas suas histórias escolares sempre repetidas ao 

longo das entrevistas. Dos entrevistados no comércio do centro da cidade as credenciais 

escolares se mosfraram mais elevadas em relação às entrevistas que foram realizadas nos 

bairros. Os entrevistados no cenfro da cidade estavam no 2° grau, e alguns deles gostaram de 

falar "eu já estou terminando o 2° grau". Apenas \xm, Edimar (19), havia estacionado na 6° 

série. 

Nas entrevistas realizadas no bairro, de imi total de 23; 16 entrevistados encontravam-

se estacionados entre a 5° a 8° séries; 4 haviam parado numa das frês séries do ensino médio; 

2 haviam concluído o "2° Grau" (atual Ensino Médio) e apenas 1 declarou estar cursando o 

"2° Grau". Ou seja, um flagrante atraso escolar que se comparado com a escolaridade dos 

pais, não conseguiram dá grandes saltos. Principalmente em relação ao analfabetismo, marca 

indelével no isolamento do seringai e o pouco avanço de escolaridade constatado nas novas 

gerações que agora habitam a cidade. 

O prejuízo que o atraso escolar vai gerando na trajetória de vida desses jovens pode 

levá-los de encontro a um oufro processo que Kaztman defíne como algo interligado com a 

segmentação do mercado de trabalho: a segmentação educativa'". Esse processo pode 

contribmr na emergência de novas formas sociais principalmente çnfre as novas gerações que 

em potencial deveriam estar frequentando os bancos escolares, influenciando, assim, na 

conformação de rumos de exclusão para o processo social em que estão inseridos. 

Um processo conforme anotado em momentos anteriores onde se reduz a capacidade de se gerar contextos 
em que crianças e adolescentes pobres tenham uma possibilidade de manter uma relação cotidiana com pares de 
outros estratos e desenvolver com eles códigos comuns, inviabilizando também em termos instimcionais a 
potencialidade do sistema educativo atoar como fator de integração. R. Kaztman (2001). 
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Encontrar-se fora da escola, abandoná-la ou simplesmente não ter planos fiituros de 

retomar a esta, trás profimdas implicações para a inserção desse estudante enquanto futuro 

trabalhador, inviabilizando inclusive, um melhor posicionamento no campo das possibilidades 

sociais através do emprego melhor qualificado. 

Uma vez fora da escola, o sistema educativo como principal via institucional para 

promover uma integração entre escola e trabalho acaba perdendo o poder de favorecer essa 

prática social. No caso do Acre, os migrantes já encontram trabalho nos setores informais da 

economia m-bana, do comércio ou como autónomos. A essa mão-de-obra pouco escolarizada e 

recém saída dos seringais falidos, restaram poucas e precárias oportunidades em um mercado 

de trabalho ainda incipiente. 

As poucas vagas no serviço público foram sendo ocupadas sob os critérios da 

meritocracia, enquanto os migrantes, pobres, sem escolarização foram "criar", "improvisar" e 

buscar restabelecer alguma renda em setores menos prestigiados no conjunto das atividades 

urbanas. A continuidade dos vínculos com essas atividades acabam por aprofundar situações 

de pobreza urbana e de risco social a juventude. 

O sistema educativo que não teve como integrar os pais, mas que tentando integrar os 

filhos, ainda não conseguiu superar os históricos déficits com as gerações passadas, que no 

seringai não conseguiram ter acesso à escola ou mesmo constituir uma biografia escolar. Em 

outras palavras não dispunham de recursos para chegar às cidades de Belém e Manaus, lugar, 

para onde eram mandados os filhos dos seringalistas à época, emiqueceram com o comércio 

da borracha. 

As desigualdades de oportunidades provocadas pelo atraso escolar na fase juveiúl 

acabam por refletir de forma prolongada nas possibilidades de melhor acesso aos postos de 

trabalho, e mesmo em momento posterior à sua inserção nesse mercado. Para Kaztman 

(2001), este é um processo de conseqiiências socialmente graves e interdependentes 

refletindo-se também no espaço urbano pela via da segregação residencial. 

Voltando às narrativas, nossas análises sugerem que a quebra dos vínculos com a 

escola aprofunda a segmentação desses gmpos de jovens pelo mercado de trabalho. As 

entrevistas ao revelarem baixo desempenho educacional entre os jovens mostram a forma 

precária e instável com que o mercado de trabalho, insere as novas gerações acreanas, com a 

diferença de que, agora, está norteado para o "Chão da cidade". 

Os beneficios oportimizados à profissionalização vão se evidenciando na relação do 

jovem frente à dimensão social do trabalho enquanto experiência vivida na cidade. 
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A minha vida de ttabalho, tem sido assim, muito bom em tomo de trabalho, tem sido 
tudo bem, eu trabalho, assim como servente normal. Eu trabalho desde os 15 anos 
sempre nessa atividade. O meu trabalho é fazer massa, carregar é... cavar baldrame, eu 
trabalho o dia inteiro e ganho por dia 25 a diária, eu ganho uns 600 por mês. Já 
trabalhei também como encanador 8 meses e sempre sem carteira assinada, apesar de 
achar muito bom trabalhar de carteira assinada, porque sempre que agente trabalha de 
carteira assinada, sempre quando agente sai tem alguma coisa pra pegar, e só trabalhar 
com diária não tem como pegar nada, eu acho muito bom trabalhar com carteira 
assinada, eu acho carteira assinada assim, um documento muito bom né. Ela me 
favorece, por que sem carteira, agente não pode fazer nada, não tem como provar que 
a gente trabalhou. Eu não sou nada trabalhar sem carteira assinada, porque eu só 
trabalho aquele momento ali e depois não posso ter direito a nada. Eu vou trabalhar de 
bicicleta e parei de estudar no 1° ano do 2° grau, estou a três anos parado, parei por 
causa do meu trabalho, eu chegava muito tarde, 10 horas da noite, aí parei, mais tó 
pensando em voltar de novo, porque tenho que fazer uns cursos aí, e preciso do 2° 
grau completo, ta me prejudicando muito, sem ter os meus estudos completo. Eu 
pretendo fazer os cursos de encanador e eletricista, eu quero fazer porque ficar 
trabalhando só de servente dheto, não tem boca pra mim não, porque um dia eu vou 
ter que armmar uma profissão só pra mim, se não me acabo só na constmção civil, e 
não tenho nada. Com essa profissão eu vou ter profissão melhor, vou ter minha 
família, comprar tudo pra mim (Magno - 21 anos - Morador da Baixada). 

A preocupação com a vulnerabilidade das condições de trabalho e vida dos 

filhos também é evidenciado pelos pais desses jovens. E m muitos casos, revelam abertura 

para buscar essas mudanças para seus filhos a qualquer custo, como relatou D. Alzenir: 

Eu sou da Transacreana, ramal beija-flor na AC-90, Projeto Seringueira. Os meus filhos 
tão aqui na cidade há três meses, ta com três meses que eles vieram pra cá pra procurar 
emprego. É porque lá dentro (na floresta) não tem mais estudo nenhum pra eles, aí eles 
vieram pra ficar na casa da minha filha mais velha que mora aqui, que é casada, porque 
eles terminaram as aulas e vieram atrás de emprego, pra poder estudar aqui, porque as 
minhas condições não dá, né, eu não sou empregada, e eles estão aqui procurando 
emprego pra estudar. Ele já foi matriculado e ela já ta matriculada também, mais ainda 
não começou a estudar, ai o meu objetivo é esse, deles procurarem emprego, estudar e 
trabalhar, porque agente que mora na roça, agente num tem condição de botar os filho 
na cidade pra estudar, pois como é que vai se manter sem ter emprego, sem eu ter 
emprego e nem o marido ter. E um filho não pode parar de estudar, o objetivo é estudar 
e trabalhar, porque tem que trabalhar para manter o emprego, pra não tá depois na ma, 
sem nada. Porque se eu tivesse condição de trabalhar e sustentar eles, eu trabalhava. Eu 
também tô até vindo pra cidade, pra caçar emprego pra eles poderem estudar né, porque 
lá num tem condições, eu tenho 6 filhos e a idade vai desde de 11 a 24 anos. Aí lá não 
tem condições deles estudar, não tem mais estudo lá na Transacreana, ai eles estão aqui 
pra esmdar e trabalhar. Eu trabalhei na escola mral de merendeira, mais agora eu tô 
desempregada, ta com dois anos. Antes, eu trabalhava no seringai, assim, como meu pai 
que era seringueiro, eu só ajudava a colher, o meu pai veio do Ceará, ele veio pra cá 
casou aqui, e nós tudo ajudava ele a trabalhar na roça. Eu cortei seringa, colhi junto com 
ele, aí agente morava em Feijó aí viemos pra cá pra Rio Branco. O meu cunhado foi 
buscar a gente, por que nós num tem terra! a gente mora de empregado, ai tamo aqui, 
batalhando pra eles esmdarem, porque eu caço o melhor pra eles, tenho vontade de 
ajudar, assim, pra trabalhar tanto eu como o meu marido, pra dá o melhor pros nossos 
filhos, porque é importante a gente fazer o melhor pros nossos filhos, aí eles tão aqui pra 
aprender, estudar, e nós viemo de Feijó (da BR) pra Rio Branco, porque lá não tinha 
mais escola, era muito difícil, e eles já tavam tudo parado sem estudar, e eu vim pra Rio 
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Branco a procura desse estudo. Na zona rural tudo é mais difícil, lá só tem até a 2°, 3° 
série; aí, pára. Eu disse, em nome de Jesus, eu vou botar meus fílho pra estudar, tem 
esse outro aí que ainda estuda lá, aí por isso que eu tô aqui, eu cheguei hoje de lá, tô 
cansada porque eu sai de lá 4 H da madrugada, pra ta aqui uma hora dessa [...] aí tô aqui 
batalhando pelos fílhos, pra dá oportunidade pra eles porque eu mesmo, eu só fíz a 1" 
série e só sei assinar meu nome. Por isso, o estudo, pra mim, é muito importante, porque 
eu não tive oportunidade, também não vou me queixar porque lá era difícil mesmo. Não 
vou reclamar, também, do meu pai, porque ele não tinha o recurso de dá, né. E hoje em 
dia tudo é mais fácil, você corre atrás de um serviço ou de botar o seu fílho na aula, tudo 
é mais fácil assim, que eu reconheço porque eu não tive oportunidade, mas como eles 
têm, eu vou lutar pra ver o melhor pros meus fílhos, pra lá na frente eles num dizer, eu 
não sei ler, nem escrever porque a mamãe não deixou, não me deu essa oportunidade. 
Porque a gente que não é empregado é tudo mais difícil, mais com força e fé em Deus a 
gente vence a gente chega lá, ao objetivo [...] na época que eu sai de casa o meu esposo 
disse: "você vai, se você encontrar um trabalho, você vai morar na cidade com os 
meninos, você trabalha e eles fícam estudando, e eu fíco aqui na colónia trabalhando 
também pra ajudar lá". Ele não tem emprego fíxo, nenhum de nós tem emprego fixo, 
então agente tem que trabalhar, assim, um dia, dois dia, agora esses dias mesmo eu só tô 
trabalhando em casa, porque eu não aguento pegar sol, eu já trabalhei no sol, na chuva, 
na noite, mais hoje em dia eu não aguento mais, antes eu brocava roçado, plantava, 
colhia no sol, mais agora eu não aguento mais esse tipo de serviço. Eu imagino que os 
meus fílho se formem [...] o que eu queria pra eles era que eles não parassem de 
estudar... (Alzenir-41 anos). 

A entrevista com D. Alzenir foi longa. Enquanto ela relatava sua recorrente 

inquietação e preocupação com o fato dos filhos terem que continuar os estudos possibilitando 

assim, que, algum capital cultural pudesse ser agregado às suas vidas escolares, D. Alzenir 

contou ainda, sua história de trabalho, relenibrou o tempo em que viveu com os pais no 

seringai, falou mn pouco da vida dura no seringai e de como foi triste perder o pai por aquelas 

bandas e depois ter que morar com os parentes (uma tia). Falou também, da forma que ela 

tinha que trabalhar apenas pelo comer e pelo vestir, sem receber nada por isso, como 

doméstica na casa de outras pessoas. 

Por isso, sua trajetória também se aproxima, em muitos aspectos, das vivências e 

experiências de trabalho compartilhadas por Seu Sebastião (70), cuja história de trabalho nós 

mostramos no início das narrativas. Nesse momento do campo, ao nos aproximarmos um 

pouco do sofrimento e das angustias de uma história de trabalho como a de D. Alzenir 

percebemos que, experiências como esta, podem estar sendo vivenciadas por um grupo cada 

vez maior de famílias de trabalhadoras rurais, principalmente pelo fato da migração rural-

urbano, mesmo ocorrendo em menor escala, ainda constitui-se, contemporaneamente como 

um fenómeno recorrente no Acre. ' 
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A filha mais nova de D. Alzenir, Nirlene (15) que havia mudado há poucos meses para 

Rio Branco, resumiu em poucas palavras as dificuldades dos jovens em sua inserção social 

pelo trabalho: 

Eu já trabalhei como doméstica, eu cuidava de uma criança, eu tô pensando trabalhar 
pra me manter, comprar o meu material, roupa pra ir pro colégio. Eu nunca parei de 
estudar, eu tô na 8° série. Eu ganhava 150 reais nesse trabalho, esse meu trabalho é 
muito diferente do dos meus pais, porque eles trabalhavam no roçado, cortando 
seringa, e agora não, eu tenho muitas coisas pra fazer, como trabalhar com vendas, eu 
penso pra Irente, trabalhar e me formar em advogada, terminar meus estudos e depois 
continuar trabalhando. 

Na fala de Nirlene, entre a realidade e seus sonhos, revela-se mna busca por onde as 

trabalhadoras jovens provenientes dos migrantes seringueiros encontram brechas para 

trabalhar ao chegarem à cidade. Para Nirlene (15), a relação trabalho e escola expressa uma 

pré-condição para sua ascensão social. Como acompanhamos na fala de sua mãe (D.Alzenir), 

sem as condições mínimas de mantê-la na cidade sem trabalhar, o tempo de juventude para 

Nirlene pode terminar muito cedo, uma vez que ao fazer individualmente seu percurso, e sem 

contar com o suporte da família em termos materiais e emocionais a entrada precoce no 

mercado de trabalho pode se revelar um risco não só para a continuidade de sua vida escolar, 

mas também para suas perspectivas fiituras de melhor inserção na estrutura social. 

Esta realidade que demarca as buscas por sobrevivência para Nirlene (15), também 

evidencia gerações de outros períodos em Rio Branco (para efeitos comparativos) sobre os 

mesmos desafios. Embora se considere que trabalhar por um prato de comida, seja diferente 

de trabalhar por um salário ou menos que isso, o que o relato abaixo revela é um cenário 

social de poucas perspectivas para ambas as gerações, mesmo sob épocas históricas 

diferentes: 

Quase ninguém soube na cidade...uma caçamba virou na ma Isaura Parente no bairro da 
Estação Experimental. Houve pânico e uma gritaria angustiante de crianças. Estendido 
no chão, o pequeno Ari, 13 anos, com duas pernas quebradas, o intestino perfurado em 

i três locais. Ao lado, seu irmão José com um braço faturado e mais adiante um colega de 
turma e hauro também com uma perna quebra. (Jornal O "Varadouro" Novembro de 
1977). O caminhão estava cheio de crianças que voltavam do trabalho de uma olaria 
situada na periferia de Rio Branco (Martins, apud Silva, 2003). 

Com esse fato Élson Martins abre o prefácio à obra de Clodomir Monteiro (2003) " A 

Sinuca da Olaria" que através de prosas e versos, denuncia as condições de trabalho de 

crianças e jovens nas olarias da cidade de Rio Branco. Explica que nas décadas de setenta e 

oitenta do século passado o Acre era sacudido pela violência de um "progresso" estranho, 

financiado pelos militares que dirigiam o país, onde na floresta amazônica e quem vivia 
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dentro dela devia dar lugar a imensos pastos para o gado. As famílias abandonaram as terras, 

assustadas e aflitas, sob a ameaça de jagunços que falavam em nome do poder, da lei, do tal 

progresso a das armas engatilhadas. 

As cidades acreanas incharam de famílias desamparadas. Na capital Rio Branco, 

cresciam bairros periféricos com oferta de mão de obra esfomeada, do que se aproveitaram os 

donos de olarias que contratavam crianças por míseros vinténs para amassar o barro e fazer 

tijolos. Meninos de 9,10 e 11 anos, trabalhavam das sete da manhã às cinco da tarde, dentro 

da lama, em troca de géneros alimentícios. Os donos de olaria montavam botecos e sinucas 

para arrancar seus vinténs de volta; de certa forma, sobrevivia na cidade o sistema de 

aviamento dos seringais"^, promíscuo e perverso. Então uma caçamba virou com sua carga de 

crianças enlameadas e exauridas. Um crime descomimal que as autoridades faziam de conta 

que não existia (Elson Martms, Prefácio Sinuca da Olaria, apud Silva, 2003). 

Sem dúvida, o trabalho juvenil em Rio Branco já se anunciava como risco para a 

juventude. Spindel (1986) em Espaços de Socialização e Exploração do Menor Assalariado: 

Família, Escola e Empresa, já chamava atenção para o fato do trabalho dessas crianças e 

adolescentes ser parte integrante e estrutural desse perverso processo de produção. 

Atualmente as leis que proíbem o trabalho infantil, conseguem, através de severa 

fiscalização dos órgãos competentes, coibir e amenizar esse quadro, mas, de qualquer forma, 

levando em consideração as mudanças no mundo do trabalho e dos processos de precarização 

das relações de trabalho, a juventude vem agora enfrentando tainbém processos de 

vulnerabilidade social com efeitos não menos nefastos para a formação sócio-ocupacional do 

jovem. 

Em que o seringueiro era obrigado a consumir os géneros alimentícios que o seringalista estocava nos seus 
barracões, e por isso era proibido de fazer e/ou ter plantação nas colocações onde morava com sua família, assim 
o que o patrão lhe pagava pela retirada da borracha, acabava voltando a este, quando o seringueiro era obrigado a 
comprar os seus produtos alimentícios, o que criou nessa época um sistema de divida eterna entre o seringueiro e 
o seringalista, que sempre devia no barracão, e que sempre trabalhava mais para pagar com borracha. É de 
Euclides da Cunha a famosa frase que fez ao descrever as condições de trabalho do seringueiro "No Acre o 
seringueiro realiza uma fremenda anomalia: é o homem que trabalha para escravizar-se". In. Costa Sobrinho 
(1992, p. 34). 
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3.3. Presença de Trabalho com Ausência de Emprego : inserção em descompasso. 

As histórias a seguir expressam percursos de trabalhadores que ainda muito jovens 

conhecem o trabalho "no chão da cidade", assim como seus pais experimentaram o árduo 

Trabalho "no chão da floresta". Cresceram vendo os pais trabalharem para extrair o sustento 

da família. Hoje, trabalhadores jovens na cidade vivenciam situações de intinerância 

ocupacional em que as atividades com que se ocupam para sobreviver, longe de 

representarem uma solução de trabalho e emprego, revelam-se justamente o oposto. A 

presença de modo contínuo de ocupações precarizadas pode desencadear uma série de efeitos 

reprodutivos onde a ausência permanente de emprego venha se constituir em uma 

problemática de inserção no mercado de trabalho para essa juventude. 

Essa falta de perspectiva acaba contribuindo para inviabilizar o desenvolvimento de 

outras dimensões também importantes à sua integração na vida social como, por exemplo, o 

tempo da escola. Situação esta que se agrava, inclusive, quando a própria família é 

precocemente constituída, conforme o que segue: 

A história de trabalho da minha família foi muito soírida, porque praticamente agente 
ficou morando em seringai né. Meu pai cortou seringa pra sustentar agente, foi até na 
época da Alcobras, que eles demíbaram lá, aí o meu pai teve que sair de lá e teve que 
vir pra cá, passou dificuldade, e agente veio pra cá com muita luta, trabalhando, 
sempre trabalhando, fazendo um biquinho dali pra cá. Lá em casa sou eu, minha irmã 
e mais outra irmã de criação. Eles saiam de casa de manhã; logo que ele chegou aqui, 
ele arrumou um emprego na granja Bela Vista (na antiga granja que tinha lá na trans
acreana). Eles saíam de manhã e voltava a noite e a mãe também mais ou menos 7H, 
ele deixava uma tia cuidando da gente. O trabalho dele no seringai, era cortar a seringa 
pra sustentar agente, botava um roçadim, e lá ele trabalhava bastante, pra gente ter o 
sustento né. Cortando seringa, ele conseguia fazer a feira pra dentro de casa, e assim 
foi indo, agente foi levando, foi na época que o pessoal mvadiram lá, fizeram as 
derrubadas da seringueha e tudo, aí agente teve que sair de lá e viemos pra cá. Foi no 
tampo do Zé Alves, teve desmatação, eles num valorizavam os seringueiros e 

Entendido enquanto ocupações vividas sem relação formal e/ou laços institacionais. Atividades sem carteira 
de trabalho assinada que são desenvolvidas por meio da informalidade ou, trabalhador por conta própria. 

Envolve as atividades com carteira assinada do setor público e/ou privado ligadas a formas de trabalho sob 
algum assseguramento. Trabalho que prescrevem direitos e garantias sociais implícitas. Atividade sob regime 
permanente de carteira assinada. Por último caracteriza uma relação formalizada de trabalho. 
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derrubaram tudo praticamente. Aí o pessoal tiveram que sair de lá e viemos pra cá. O 
meu pai teve muita dificuldade quando chegou aqui, ele foi fazendo um pouquinho 
dali pra cá, mais agente nunca deixou de ser sustentado por ele. Ele hoje não se 
aposentou como soldado da borracha era pra ele ter se aposentado [...] Mas sempre no 
que eu posso ajudar ele, eu ajudo. Eu já fíz muita coisa, já vendi pão, quando eu era 
pequeno, vendi picolé, só não roubei, mas sempre eu procurava me esforçar, pra eu 
crescer uma pessoa naquilo que o meu pai tinha me ensinado, ele sempre nos ensmou 
a honrar, entendeu? Se você trabalhar num canto não mexer no alheio de ninguém, 
honrar sempre e trabalhar direito, e aí eu venho trabalhando de agora pra fi-ente, 
tentando me sustentar. Agora eu formei família, sou casado, tenho praticamente dois 
fílhos, porque um é meu e outro é da minha esposa, agora eu to tentando trabalhar 
estudar, porque fica muito difícil agente trabalhar e ao mesmo tempo estudar, sustentar 
a família e estudar fica difícil mesmo. Difículdade porque onde eu trabalho é um 
pouco pesado, agente descarrega caminhão, carrega caminhão, coisas pesadas, saco de 
farinha, essas coisas assim, e as vezes chego em casa já cansado, também sou 
evangélico, ainda vou pra igreja e tudo, é difículdade, mas quem quer vencer na vida... 
Aí eu parei de estudar, quando tava trabalhando numa serraria, eu passei lá uns 6 
meses, aí de lá pra cá eu não estudei mais, eu parei na 5° série, eu trabalhava na 
serraria das 7 até as 5 H. Quem quisesse fazer hora extra fazia, as vezes eu fazia, aí 
quando fazia eu saia as 10 da noite. Eu trabalhava lá em serviços gerais, mas lá não 
era serviço com móvel não, era com tora, tmha que serrar a madeira, pra levar pro 
marceneiro, e aí nesse trabalho caia muita coisa, tinha que tirar o pó da circuleira, eu 
tinha que descer pra tirar o pó lá debaixo, e lá em baixo é muita coisa ruim assrni. Eu 
ganhava lá um salário, quando eu fazia hora extra, no caso, dava pra tirar mais um 
pouco, uns cinquenta reais no máximo [...] as vezes que eu trabalhei sem carteira 
assinada que eu adoeci, é assim, é você e você mesmo, aí no caso como tenho que 
manter a minha família, eu tenho que trabalhar porque se eu num trabalhar eu num 
como [...] Então eu já trabalhei na serraria, vendendo picolé, vendendo pão, nesse eu 
saia de madrugada, foi quando eu era mais adolescente, vendendo picolé quando eu 
tava maior um pouco, depois eu flii trabalhar no centro da cidade, depois eu fiii pra 
Porto Velho e trabalhei numa loja também, depois voltei e fiii trabalhar num 
supermercado, eu trabalho desde os 8 anos, amalmente eu tô trabalhando em serviços 
gerais[...] eu parei de estudar eu acho foi muito trabalho, eu trabalhava e chegava 
cansado, não tinha ninguém pra me dá força não. (Wagner- 26 anos - Morador da 
Baixada). 

Carlos Hasenbalg (2003, p. 25) destacou, ao examinar a transição da escola ao 

mercado de trabalho no Brasil: 

que os brasileiros começam a trabalhar muito cedo e com pouca educação [...] A 
maioria das pessoas consegue o seu primeiro emprego em ocupações inferiores ou 
iguais às de seus pais e ingressa no mundo do trabalho pela base da hierarquia social, 
como trabalhadores agrícolas ou como trabalhadores manuais urbanos. Poucos são os 
que se benefíciam de uma permanência prolongada na escola e um ingresso tardio no 
mercado de trabalho. 
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Foto 72 - Escola Estadual Clínio Brandrão. 2008 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

As trajetórias de trabalho e de escolarização evidenciadas nesta pesquisa confirmam de 

fi)rma assustadora o que Nelson do Valle (Apud Hasenbalg, 2003, p. 28) destaca: A educação 

tem um efeito segregador e hierarquizador sobre a vida social, definindo padrões e 

possibilidades de interação entre pessoas com escolaridade diferente, como expressa a 

narrativa a seguir: 

Nós somos da zona rural, eu trabalhava mais na zona rural, aí eu vim pra rua e comecei 
a trabalhar de ajudante de pedreiro, eu tinha 25 anos, parei de esmdar cedo por causa 
de...aí estudei só até a 6* série mesmo, mas hoje eu me arrependo porque a pessoa sem 
estudo não é nada, se eu voltasse atrás eu estaria estudando, até agora. Pra mim estudar 
representa tudo, porque agente vê assim, né, muita tecnologia, esse negocio de 
informática, esses negócios aí representa tudo pra mim. Mas pra mdo agente tem que ter 
uma certeza que a pessoa sem estudo hoje ela mmi é nada, veja eu trabalho em serviços 
gerais, é serviço pesado, eu trabalho das 7 as 11:30 e de I H até as 5:30 normal, eu tiro 
um salário, é uns 450 é nessa base aí, eu faço serviço em geral, serviço de construção, 
ajudante de serviço geral, também faço massa. Quando eu vejo um menino assim 
pequeno, eu já falo pra ele estudar ta entendendo, boje o que eu passei sem estudo, eu 
não desejo pra ninguém, essas dificuldades assim, sofrimento, muito sofiimento, o meu 
pai sobrevivia era de serviço pesMo, o meu pai era carpinteiro, marceneiro, tudo né, 
pedreiro, a mesma coisa que eu faço agora, o meu pai não estudou, eu fui mais adiante 
um pouquinho dele, estudei até a 6', mais era pra mim ter ido mais (Manoel 29 -
Morador da Baixada). 

Essa realidade atinge muitos jovens na cidade de Rio Branco e toma-se mais crítica, na 

medida em que a faixa etária diminui. Indicadores sociais produzidos i»lo I B G E para a OIT 
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apontaram que 11.862 acreanos entre 5 e 17 anos estão trabalhando mais de 40 h semanais. 

As informações publicadas no Jornal "Página 20", divulgado no do dia 17 de Abril de 2003, 

oferece uma dimensão desse processo"^. 

Dubíir tem dado importantes contribuições teóricas para entender os problemas que 

afetam a juventude e as mudanças no mundo do trabalho, ao verificar que no contexto francês 

a passagem da escola ao trabalho tem sofrido transformações profimdas e importantes: 

O "dever de inserir-se" na tentativa de encontrar um trabalho, uma vez finda a escola ou a 
universidade, não é de modo algum um "dado" natural que tenha sempre existido. Ao 
contrário, é uma exigência relativamente recente, na França, como alhures. Mesmo a 
palavra "inserção" (tanto quanto "transição", empregada em outras realidades) é utilizada 
nesse sentido há pouco tempo, o mesmo acontecendo com a questão da "inserção dos 
jovens" que só se tomou um "problema social" e um objeto de políticas públicas, na 
França, há não mais que um quarto de século aproximadamente (Dubar, 2001, p.ll2, apud 
Abramo, 2005, p 154). 

Dubar, seguindo a leitura do movimento histórico fi-ancês, destaca que, os filhos dos 

camponeses, operários e artesãos estavam regularmente ocupados, em diferentes ambientes 

produtivos. Desde a mais tema idade, achá-los nessas atividades ocupacionais regulares foi 

algo comum até o inicio do século X X , até que, o ideário republicano consolidou a 

institucionalização e legislação da escolarização obrigatória para todos na França, pondo fim à 

inserção do jovem em atividades que os mantivessem regularmente ocupados. A partir disso o 

elo entre juventude e trabalho passaria por profundas transformações e ocorreria sob novas 

perspectivas, e sob tmi novo olhar de gerir a relação do jovem na vida em sociedade 

(Guimarães, Apud, Abramo, 2005, p 155). 

O jovem adquiriu um novo estado de "alimo" em que sua relação com o trabalho 

estaria sujeita a uma passagem entre esses dois estados de "alimo" para "trabalhador". Com 

isso, Dubar explica que o tempo juvenil ganha vim sentido social, na medida em que essa nova 

configuração passa a ser aplicada a uma grande massa de jovens de imia mesma geração, e o 

Crianças e adolescentes sustentam famílias inteiras em cidades do Acre" a matéria redigida por Josafá Batista 
começa assim: Adriano da silva, 17 anos, um lavador de carros que tem como local de trabalho o estacionamento 
do 1° Batalhão de Policia Militar, no centro de Rio Branco, é um dos 11.862 acreanos que trabalham duro -
acima de 8 horas por dia, em média - para sustentar famílias inteiras, mesmo abaixo da idade permitida. A 
pesquisa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada, a pedido da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), paralelamente à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em 
2001.Na matéria é descrito o extenuante trabalho do jovem Adriano da Silva (17) de lavar e secar os automóveis, 
castigado pela buraqueira do asfalto riobranquense levando-o a abandonar os esmdos, no inicio do ano corrente à 
matéria. Dessa forma ele sustenta sozinho ao pai (tun pintor de paredes desempregado) e a si mesmo, numa 
penosa peregrinação diária que vai das 7 às 18 horas, diariamente, indicando que o abandono dos estudos é outra 
característica da massa de operários infanto-juvenis do Acre. 
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que é mais importante, independentemente de sua origem social (idem, ibidem). A ideia de 

igualdade na França, nesse período pode-se dizer, refletiu de imediato na vivência da 

juventude, que até aquele momento histórico, só conhecia a forma de ser do trabalho. O final 

do século X I X na França foi decisivo para que a concepção de uma "passagem pré-

programada" começasse a marcar os novos vínculos entre juventude e trabalho que desde 

então tem representado a marca da construção social e o tom das preocupações que envolvem 

suas demandas sociais como atores juvenis, hoje, inseridos nas sociedades modemas 

emergentes. 

Essa "passagem pré-programada" da escola ao trabalho - passagem esta, em que se 

compreende como a passagem da escola (ou imiversidade) ao emprego - passou então a 

efetuar-se para a grande maioria dos jovens de modo quase imediato, permitindo que a 

categoria "inserção" não fosse historicamente pertinente para o caso francês (Dubar Apud 

Abramo, 2005:154). Para Maurice, Sellier e Sivestre (1982) esse processo era possível porque 

com a passagem pré-programada da escola ao trabalho vigora um tipo virtuoso de "efeito 

societal". Para esses autores, essas mudanças envolviam uma articulação no modo de prover à 

formação da mão de obra (no sistema educativo), de organizar o uso do trabalho (no sistema 

produtivo) e de negociar e regular as relações de trabalho (sistema de relações industriais). 

Dubar se apoia no ponto dessa mudança para lançar sua tese de que a "passagem pré-

programada" deu lugar de forma mais recente a uma situação de inserção aleatória, um 

conceito que vem expressar o momento em que se alteram três condições importantes do 

sistema de emprego (já destacados por Giddens, 1998), a saber: Rompe-se a equiparação entre 

trabalho e emprego remunerado (vigente no contexto patriarcal do "pleno emprego 

masculino" do pós-guerra); cai por terra o modelo do trabalhador permanente e contratado a 

tempo completo (multiplicando-se as formas alternativas de relações de trabalho, como tempo 

parcial, auto emprego, trabalho no domicílio, entre outros; saem de cena os contratos de longa 

duração, em que o vínculo empregatício "casa" o trabalhador a um mesmo empregador por 

toda (ou qua^ toda vida) a sua vida produtiva (de sorte que o emprego deixa de ser uma 

salvaguarda para o desemprego) (Guimães apud Abramo, 2005, p.l55). 

Essas mudanças nas relações de trabalho (ou a inserção no trabalho), passa a carecer 

de rumos predetermináveis, adquirindo um sentido em tomo de algo caótico, considerando 

suas novas características de intensas transições entre situações ocupacionais, já que 

trajetórias profissionais não são mais previsíveis a partir de mecanismos de regulação 

socialmente institucionalizados. Nesse sentido, para Beck e Beck-Gershim (2002), o atual 
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tempo de trabalho passa a responder por mn processo de individualização que põe nos ombros 

do trabalhador a responsabilidade de fazer face a todas as incertezas e novos riscos, tomando 

na atualidade o trabalhador um gerenciador solitário do seu próprio percurso (idem, ibidem). 

Dessa forma, analisando as mudanças ocorridas "pros lados de cá", percebe-se que 

algumas etapas foram suprimidas. O trabalhador que viveu as relações de trabalho no seringai, 

no inicio do século X X - enquanto a França consolidava a institucionalização e legislação da 

escolarização obrigatória para todos, pondo fim à inserção do jovem em atividades que os 

mantivessem regularmente ocupados, permitindo que os filhos dos camponeses, operários e 

artesãos saíssem dos diferentes ambientes produtivos em que eram mantidos ocupados, desde 

a mais tenra idade - "pros lados de cá", o seringueiro permanecia preso com toda sua família 

numa única atividade que lhes garantia apenas a subsistência e não fazia nenhuma associ^ão 

(vinculação) entre escola e trabalho. 

Das experiências e vivências que estabeleceram as gerações precedentes à vida urbana 

na cidade de Rio Branco, o trabalho no "chão da floresta" era um trabalho solitário em que o 

tempo da escolarização descrito por Maurice, Sellier e Sivestre (1982) de uma passagem pré-

programada da escola ao trabalho, produzindo um tipo virtuoso de "efeito societal" em que 

podia se contar com uma articulação no modo de prover à formação da mão de obra (no 

sistema educativo), de organizar o uso do trabalho (no sistema produtivo) e de negociar e 

regular as relações de trabalho (sistema de relações industriais), não chegou a ser conhecido 

pela sociedade do seringai. 

De forma diversa, o seringai avançou sob relações opostas, através de um tipo 

perverso de "efeito societal", onde a articulação com imi sistema educativo passou ao largo da 

vivência das gerações passadas. O efeito societal, poderia assim, dizer, por aqui, em terras de 

seringais, buscou formar uma mão de obra voltada apenas para imi único pxjpósito, ou seja, o 

de oi^anizá-la para o sistema produtivo da extração do látex na selva amazôiúca. Quanto a 

quem negociava ou regulava essas relações de trabalho com o seringueiro, isso ficou a cargo 

do seringalista (dono dos seringais e das vidas que conservou "cativa" para o seu 

enriquecimento, nesse imenso cenário de floresta). 

Assim muitos desses seringueiros sem conhecer uma articulação com um sistema 

educativo que lhes abrandasse a transição para uma nova estratura de ocupação emergente na 

cidade, depois que o capital os relançou para uma extenuante luta pela sobrevivência, agora, 

como morador na periferia de Rio Branco sua única "opção" foi a de se lançar nas "brechas" 

que o frágil sistema produtivo local permitia. O objetivo, com isso, era o de poder conseguir o 
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sustento dos filhos, os quais também tiveram que ajudar no sustento da família, e assim, 

integrar-se à luta pela sobrevivência com os pais, fato que no período atual é plenamente 

verificável. 

Esses jovens enfrentam uma nova dinâmica social no "Chão da Cidade". Ao contrário 

da geração anterior, já conhece a knportância, do sistema educativo. Para uma parcela da 

juventude proveniente de pais seringueiros e pobres, o que parece estar acontecendo, é que 

não conseguem acessar o sistema educacional e ampliar as condições de acesso ao Mercado 

de Trabalho. 

Assim, arrastadas por atividades mal remuneradas e sem regulação, as novas gerações 

na cidade, afastadas dos vínculos de trabalho diretamente ligado a terra/floresta, como foram 

seus pais, vivem o tempo da inserção nas relações mercantis onde o sistema de emprego na 

estrutura de ocupações remete para imia atividade económica imersa nas formas da ocupação 

precarizada, restando à economia do Acre as atividades agrícolas, extrativistas, dos serviços, 

comércio, do serviço público na maioria através da informalidade do emprego. Sob esse 

aspecto, a inserção desses jovens no trabalho, está de certo modo, em conformidade com as 

descritas por Dubar através das formas alternativas de relações de trabalho, como tempo 

parcial, auto emprego, trabalho no domicílio, intensas transições entre situações ocupacionais, 

indicando que trajetórias profissionais nunca foram previsíveis a partir de mecarúsmos de 

regulação socialmente institucionalizadas. 

Condições estas, que também dão margem, para os processos de individualização que 

põem nos ombros do trabalhador a responsabilidade de fazer face a todas as incertezas e 

riscos, que a vida na cidade passa a lhes emedar. O trabalhador-jovem em Rio Branco de certa 

forma toma-se um gerenciador solitário do seu próprio percurso. De modo diverso o caso 

francês - temos uma "passagem totalmente desprogramada" do trabalho à escola, malgrado as 

insistentes tentativas de programar a passagem da "escola ao trabalho". Levando em conta as 

necessidades imediatas de sobrevivência, os estudos são intermitentes, e são vividos aos 

saltos, do "jeito que a vida dá", estudando aqui, desistindo ali, retomando acolá, como as falas 

evidenciaram. 

Assim diferentemente da inserção aleatória que Dubar verificou enfre os jovens 

fi-anceses, em Rio Branco há ampla parcela da juventude enfrentando uma inserção em 

descompasso, sem carrefra profissional presumível, logo, desastrosa socialmente para as 

novas gerações que ficam desprovidas de poder conferir novas identidades socioprofissionais 

em suas biografias de frabalho. A ausência da "passagem pré-programada" por aqui faz 
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escapar as benevolências de um efeito societal virtuoso para os mais jovens. A quebra no elo 

entre sistema educativo (que articula o modo de prover a formação da mão de obra), e sistema 

produtivo (que organizar o uso do trabalho) e em última instância, o sistema de relações 

industriais (que negocia e regula as relações de trabalho) pode também definir uma entrada no 

mercado de trabalho de forma muito desigual e perversa. 

A realidade económica do mercado de trabalho em Rio Branco é assim, reveladora de 

um sistema produtivo pouco expandido e incapaz de incorporar grande oferta de mão de obra 

juvenil. A incipiente economia local, não tem capacidade nem estabelece a sinergia para fazer 

a "passagem programada" da escola ao trabalho de forma eficiente às novas gerações. Nesse 

sentido buscar essa sinergia com uma economia da e na floresta é uma discussão que apenas 

está começando por parte das atividades produtivas locais, porquanto, não há ainda muita 

clareza de como isso irá beneficiar a inserção destas novas gerações em busca de um emprego 

agora no "chão da cidade". 

Nesse sentido, as falas, aqui, evidenciadas respaldam esse cenário de mudanças, 

apresentando-se desfavoráveis para uma ampla juventude advinda dos migrantes mais pobres 

das declinantes áreas de seringais do Acre, e que outrora, buscaram na cidade um lugar para 

poderem enfim se reproduzirem social e espacialmente. O relato a seguir ilustra isso: 

Eu comecei a trabalhar eu tinha 12 anos, eu comecei logo a trabalhar com gráfica, 
fazia serviços gerais, trabalhei uns dez anos nessa gráfica aí sai, aí comecei a trabalhar 
com crediário já tem cmco anos. Quando eu trabalhava na gráfica eu adoeci, agente 
pegava muito em produto químico, isso ofende muito as pessoas, e pegava muito 
serviço de noite, aí foi na época que eu adoeci, aí não agiientei mais trabalhar, aí o 
patrão foi e pediu pra eu dá um tempo [...] agora aqui eu tô por conta própria mesmo 
eu trabalho sem carteira assinada, eu estudei até o 2° Grau, aí dei imias paradas, aí 
comecei de novo, parei um ano, aí d^)ois voltei, aí depois parei de novo, nma deu 
mais certo eu estudar não, eu não quis fazer faculdade porque o recurso tava pouco né, 
na faculdade agente gasta muito, eu tinha que gastar muito, e eu não tinha de onde 
tkar pra começar, aí tive que parar mesmo pra trabalhar [...] (Madson - 21 anos -
Entrevistado no momento em que circulava pela Baixada com um carro de mão 
contendo vários produtos de cama, mesa e banho etc...). 
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Foto 7 3 - 0 trabalho diário e circulante pelas ruas da Baixada. 2008. 

Fonte: Jornal O RIO BRANCO 

O crescimento da inserção do jovem nas atividades de serviços, e comércio como 

força de trabalho absorvida em atividades inferiores do terciário, não oferecem os indícios de 

como a economia na (e da) floresta poderá representar novos horizontes de oportimidades 

para estes jovens, tendo em vista as características das atividades que esse trabalhador urbano 

asstmie. O trabalho ligado à espacialidade da rua consiste nas alternativas criadas para 

enfrentar a ausência de mn processo produtivo integrador ainda pouco articulado com a 

floresta em pé, que, possa servir de suporte para a expansão do processo produtivo local. 

Essas formas e vínculos trazem a tona, o trabalho sob visibilidade social, onde a floresta 

adentra a cidade. 

Andando pelo centro e nas suas imediações, ou mesmo nos bairros da Baixada 

encontrávamos por toda parte, jovens subocupados, lavando e guardando carros próximos aos 

bancos, supermercados, restamantes, órgãos públicos, lojas de maior porte, sorveteria, enfim, 

lugares que representam possibilidades de sobrevivência. As ocupações são as mais variadas: 

em postos de gasolina, como frentistas; vendedores de Cds piratas; de salgados; de picolés; 

como barqueiro, (transportando moradores de um lado para outro do rio Acre que separa dois 

bairros na Baixada). Como vendedor de pipoca, bananas frita, sorvetes, e como pequeno 

comerciante no camelódromo. Ou seja, uma presença acentuada de jovens na rua, nas 

espacialidades da cidade. 
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Desse modo, essas experiências sociais, deixam entrever uma juventude que, 

vinculada á rua como local de sobrevivência busca extrair daí sua reprodução social, e isso 

pode representar uma perigosa forma social tratada pela literatura como questão social, 

populações sob formas de exclusão, e vulnerabilidade social. 

Assim os trabalhadores juvenis encontrados nas ruas têm se revelado um trabalhador 

sem escritório, sem oficina, sem fábrica, desvinculado da terra, e com precária escolaridade. 

Resta então saber que nova forma é essa que vem sendo gestada, através de um amplo 

processo de exclusão e precarização das relações de trabalho. Processo este em que a 

juventude riobranquense, ao que tudo indica, também não deixa de estar fora desse quadro de 

transformações sócio-estruturais de forma mais ampla. 

O fato de a rua projetá-los como "trabalhadores de segunda categoria" e a exposição a 

situações de risco e vulnerabilidade social deixa marcas em suas identidades pessoais, como 

foi o caso de Edimar (19) ao referir-se às diferenças entre o trabalho que seus pais faziam e o 

seu, evidenciou o seguinte relato: 

O trabalho do meu pai é mais fácil e melhor do que o meu, porque lá planta o arroz, e 
o feijão e não precisa comprar aqui. Eu trabalho e preciso comprar, lá planta outras 
coisas por fora e dá até pra ganhar um dmheirinho a mais. A diferença é que lá eu acho 
melhor, porque aqui eu acho mais mún [...] O ambiente de trabalho aqui é assim, eu 
descrevo assim, que agente aqui que nem eu que trabalho aqui, agente é visto como 
um vagabundo, como muita gente já me chamou de vagabundo, mandou eu procurar 
um trabalho, realmente eu procuro né, mais o pessoal não dão trabalho, por eu não ter 
um estudo completo. Aqui esse ambiente aqui é um ambiente muito ruim, aqui 
acontece muitas brigas. Aqui no centro da cidade, já foi fiirado muita gente que vigia 
carro, é um querendo ganhar o dinheho do outro, então aqui é um canto ruim e 
perigoso. Aqui tem muita disputa por esse lugar, eu tô aqui há 5 meses, porque foi um 
colega meu, que, vigia carro aqui já tem uns 8 anos, ele me colocou aqui, aí fico aqui 
por causa dele, porque se fosse só por causa de mim, eu já tinha saído, porque os 
outros já tinham me tirado, fica uma relação de amizade pra garantir a permanência 
nesse lugar, aí se ele quiser voltar, eu também to aqui pra garanth pra ele. Eu penso o 
ano que vem em nome de Jesus, eu vou começar a estudar, e vou pedir a Deus um 
trabalho melhor pra mim sair daqui, dessa beha de mercado, que aqui agente é muito 
mal visto, eu penso pro ano que vem toda uma nova vida, uma melhora, um trabalho 
fíxo, aqui agente é visto como um marginal, porque ta vigiando carro que não precisa 
vigiar, não tem obrigação das pessoas pagar, aí as pessoas fícam com raiva, aí agente é 
mal visto como marginal, como semvergonho, aí eu queria sah daqui, por causa disso 
(Edimar -19 - guardadqNle carro, entrevistado em frente ao Mercado Novo próximo 
ao terminal urbano). 

Outro aspecto que se sobressai entre os jovens que tem suas identidades de trabalhador 

construída por meio da inserção em atividades de rua é a negatividade da representação que 
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isso expressa. Por mais que estes jovens considerem a rua como um local de sobrevivência, 

permanecer nela é um objetivo que estes não projetam para si de forma duradoura: 

[...] o tempo que eu passei em cada atividade, foi assim, de padeiro eu fiii bem uns seis 
anos, aí aqui guardando carro também por aí, só no outro que passei pouco tempo só 
dois meses com carteira assinada. Eu não tô satisfeito com esse trabalho não, tu acha 
que eu vou me satisfazer pra ficar aqui no meio da ma olhando o carro dos outros, 
podendo os outros está olhando o meu carro, eu tô aqui porque eu tô precisando, mais 
eu vou procurar estudar, vou procurar me especializar em alguma coisa, não vou ficar 
aqui jogado não, eu ainda sou novo (Atila - 20 anos - entrevistado no estacionamento 
da Policia Militar). 

O distanciamento de mundos sociais pelas formas diferenciadas de inserção no 

trabalho entre uma geração e outra, contrasta a visão que os filhos de forma inversa têm em 

relação à vida de trabalho dos pais no "Chão da floresta". Para as gerações de agora, o 

Seringai revela-se sinónimo ora de coisa boa, ora de coisa ruim, algo que, muitas vezes, eles 

nem sabem explicar direito, porém, quando comparado às muitas lutas que estes precisam 

enfrentar, também, no dia a dia da cidade pela sua sobrevivência, logo o trabalho dos pais 

aparece como referência. 

A diferença que eu vejo do trabalho do meu pai pro meu, que eu acho assrni, né, tem uma 
diferença muito grande, que na mata é mdo fechado, e hoje em dia, agente trabalha assim, mais 
livre né, mais só que como ele trabalhava antes, era muito melhor do que hoje. Naquele tempo 
era muito mais fácil de ganhar dinheiro, agora, hoje em dia o negocio é mais difícil, porque lá 
na mata era mdo mais fócil, aqui é a coisa mais difícil, ainda mais assim no inverno, atrapalha 
muito, por isso que eu saí agora, da firma de constmção que eu trabalho (Ronile - 21 anos -
Pedreiro - Morador da Baixada). 

Vejo muita diferença, por que quando o meu pai cortava seringa, ele saia muito de 
madmgada, meia noite, tendo o risco de uma cobra, um bicho pegar ele dentro da 
mata, com aquela Poronga na cabeça que era (usada para iluminar o caminho). Hoje é 
diferente é um pouco mais modificado, porque eu não saio à noite pra trabalhar, eu 
saio de manhãzinha, a diferença é essa que eu trabalho na ma e ele trabalhava na 
colónia, era muito mais dificuldade. Eu acho que hoje ta um pouco mais fácil pra 
quem quer vencer na vida né (Wagner - 26 — Descarregador — Morador da Baixada). 

A diferença que eu vejo é muita porque, logo no começo assún, que eles trabalhavam 
era mais difícil, porque não tinha assim, um nada, de primeiro não existia lápis, não 
existia caderno, essas coisas assun, e agora não, já tem os transportes, assim, uma 
bicicleta, uma moto, um carro, de primeho isso não tmha, agora tem mais um pouco 
de avanço. Na colónia agente planta e come, colhe o que come, e na cidade não, 
agente compra. Na cidade agente num trabalha muito esforçado, igual na colónia 
(agente tem que plantar para sobreviver). A cidade é boa de morar por umas partes e 
difícil por outras, porque se agente não trabalhar, agente também não tem né, mais 
aqui é tudo mais fácil, tem um posto, tem um pronto socorro, tem uma coisa assim, e 
na colónia já num tem , é tudo mais distante, e não tem transporte (Sonamara - 15 -
Doméstica - Moradora da Baixada). 
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A diferença do que eu faço pra dos meus pais, é que eu me vejo assim numa visão 
mais ampla, o meu pai tinha uma visão mais fechada porque ele achava que sempre ia 
morar ali no seringai. A vida na cidade favoreceu bastante pra mim, foi melhor porque 
você pode estudar você pode ter um alimento melhor, mesmo sobre condição mim 
aqui na cidade, porque no seringai onde o meu pai morava era bom, mas difícil né. 
Aqui é bem melhor pra você procurar uma unidade de saúde, um hospital, você 
procura um lazer um esporte, aqui é mais fácil, o meu pai não tmha isso não, esporte, 
não tinha lazer, ele tinha que trabalhar pra se manter. Se eu fosse convidado pra morar 
no seringai, eu não iria de forma nenhuma, eu não iria e nem vou porque lá mdo é 
mais difícil (Francisco- 25 - Agente de Saúde na Baixada). 

A forma de ver o trabalho dos pais em comparação às suas próprias atividades 

representa uma premente preocupação com mobilidade social e acesso aos bens sociais de 

consumo urbano. Essa perspectiva muda, quando o trabalho dos pais passa a ocorrer no 

ambiente social dos filhos, quando o trabalho das duas gerações acontece no mercado urbano. 

Sob esse aspecto temos uma geração que reflete a outra pelo trabalho. E sob essa perspectiva 

percebe-se que o mundo de trabalho entre eles j á não destoam mais tanto: 

A diferença do trabalho dos meus pais é praticamente nenhuma, porque nenhum 
estudou, nem eles estudaram, nem minha mãe nem eu também, o meu pai quando veio 
embora do seringai pra cá, ele foi ser vigilante, e a minha mãe foi trabalhar com esse 
negócio de salão, ela estudou só até a T série, já eu parei na 8̂  não conclui, com 15 
anos eu fui trabalhar de doméstica na casa dos outros, depois trabalhei numa loja 
como vendedora, depois fui fazer faxina, depois fui fazer uns cursos de manicure e fui 
trabalhar num salão, eu trabalhava das 7 da manhã às 8 da noite, a ultima vez que eu 
tive dentro de uma sala de aula mesmo, foi quando eu tinha 18 anos, aí eu não 
consegui mais concluir, eu gosto de mexer com comida, já a minha mãe já é pra esse 
negócio de salão, com cabelo, assim, essas coisas. A minha mãe já trabalhou como 
doméstica também, então eu não vejo muita diferença não, porque ela sempre 
trabalhou pra ser autónoma, e eu tô indo por esse mesmo caminho (Fabiana - 23-
Manicure - Moradora da Baixada). 

Os meus pais fizeram outros serviços mais pesados do que o meu, ainda, no seringai, 
eles quebraram castanha, cortaram seringa, aí quando eles vieram pra cá, a minha mãe 
foi trabalhar de doméstica, e o meu pai como servente, e também como vigia, mas se 
for pensar, num tem muita diferença não, porque o meu trabalho também num é muito 
maneiro não, porque zeladeha tem que limpar, tem que deixar tudo limpinho, por isso 
também é um pouco pesado, eu estudei só até a 6" série, já a minha mãe não estudou, e 
o meu pai estudou só até a 5* (Denilse - 22 anos - Zeladora - Moradora da Baixada). 

Nesse sentido observa-se que as características socioeconómicas dos pais refletem 

sobre as ocupações dos filhos. A atual geração permanece no mesmo patamar de ocupações e 

de estudos em relação a estes. Em geral, as novas gerações, quando comparada aos pais, 

apresentaram melhores condições escolares que seus predecessores. Mas embora inseridas nas 

atividades urbanas com um melhor rendimento escolar, estas não conseguem ocupar postos de 

trabalho melhores, além daqueles que seus pais almejaram quando chegaram à cidade. Sob 
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essa perspectiva devemos considerar que a transição do seringai à cidade ocorreu sob uma 

urbanização descompassada. 

Nathalie Reis Itaboraí (apud Hasenbal, 2003) ao estudar desigualdades nos pontos de 

partida e de chegada de mães adolescentes brasileiras, considerou no ponto de partida as 

questões referentes às condições sociais dessas mulheres jovens. Já em relação ao ponto de 

chegada, considerou as implicações sociais deste evento na vida fiitura destas mulheres. 

Assim, seguindo essa metodologia de análise, em relação às novas gerações, é preciso 

destacar que o atraso na vida escolar da família seringueira, como ponto de partida, evidencia 

condições sociais pouco favoráveis. Já os processos de desistência e abandono da escola têm, 

entre as novas gerações, um ponto de chegada cujas implicações sócio-ocupacionais se 

refletem nas suas formas de inserções fiituras. 

Mesmo quando nos referimos aos jovens que concluíram o 2° grau (Ensino Médio), e 

não conseguem ingressar na faculdade e nem ultrapassar patamares salariais mais elevados, 

vivendo o constante reingresso nas atividades da rua, e, contudo, ainda preservando o sonho 

de um dia não retomarem mais para lá. 

Nesse sentido selecionamos a história de trabalho de Adilene (26) entre os seis 

entrevistados que declararam ter concluído o 2° grau. A narrativa de Adilene foi um pouco 

longa mais resolvemos reproduzi-la na íntegra para que esse processo fosse mais bem 

visualizado em sua trama social, como sua fala bem evidenciou: 

O meu pai era seringueiro, minha mãe também. Ambos analfabetos vieram do laco 
(Sena Madureira) e não vieram com uma expectativa de vida muito boa não. São 7 
fdhos hoje, entre os 7 só eu que tenho o 2° grau completo, to fazendo um pré-concurso 
pra ver se consigo fazer a faculdade. O meu pai hoje faz bico, minha mãe não trabalha 
por conta de doença. O meu pai era catraieiro, passou 15 anos trabalhando como 
catraieiro depois .que veio do seringai, e hoje só faz bico, ele bebe quase todo dia, 
assim né, pela situação pela pobreza, então a expectativa não é muito boa em relação a 
isso. Nenhum dos meus irmãos, nenhum tem o 1° grau completo, só eu consegui 
termmar o 2° grau. A minha mãe atualmente ela não trabalha, ela é dona de casa, e o 
meu pai faz assim, limpa quintal, vai e fez um bico, é carpinteiro, vai faz uma casa, é 
isso. Ele faz em media uns 100 reais por semana, quando ele trabalha aparece. Eu já 
trabalhei quando tinha 15 anos como doméstica, passei um ano trabalhando como 
doméstica , aí então eu comecei a trabalhar como vendedora nessas lojas, aí passei 
uma semana só porque eu fazia parte do projeto Beija Flor da Diocese de Rio Branco e 
capacitava criança que vivia em situação de risco social, então quando eu trabalhei fiz 
parte do movimento nacional de meninos e meninas de ma, e aí lui pra Brasília 
Representar o Estado, aí foi que a minha profissão foi começando a subir um pouco. 
Aí no caso, trabalhei um ano como auxiliar de secretária no movimento de meninos e 
meninas de rua, e aí passei um bom tempo lá, depois tive que trabalhar de novo em 
loja, porque como é Ong (não govemamental), não tinha muita verba, aí tive que 
trabalhar em loja, passei 4 anos trabalhando como auxiliar de escritório numa loja, 
depois saí e passei um tempo desempregada, só vendendo jóia, aí já passei a ser 
autónoma, sou autónoma, trabalho com semi-jóias, eu to trabalhando nesse trabalho 
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agora de panfletagem na rua temporariamente, eu tava sem dinlieiro, não tinha 
nenhum trabalho mesmo, eu tava no vermelho, eu tinha que pegar esse bico pra poder 
sair do vermelho, mas assim, trabalhei também em outras empresas, trabalhei como 
educadora social de rua pela Secretária de Assistência Social mais era estágio de 2° 
grau ne. Depois trabalhei como prestadora de serviço na prefeitura no Bolsa Família, 8 
meses, e lá eles assinaram minha carteira de trabalho, e com 3 meses eles me deram as 
contas. Aí eu tive que trabalhar de novo como autónoma, trabalhei também, numa 
empresa distribuidora, só que lá o pico de trabalho era de 8 H, então eu tive que sair 
também, aí no momento eu to fazendo esse trabalho de panfletar na rua, no momento 
estou desempregada e estudando. Eu me sinto desempregada, assim, porque... seria 
bom se eu tivesse numa empresa trabalhando e ganhando meu salário, ganhando todos 
os direitos trabalhistas. Por que esse trabalho aqui, como a minha amiga falou, não é 
muito bom assim, porque agente tem desgaste, agente só tem uma hora de almoço, e 
agente tem que ter um pique para entregar esses panfletos, agente faz uma peleita né, 
que tem uma certa quantidade para entregar durante um certo momento que o 
responsável pede né. Então as vezes agente entrega e as pessoas já estão desgastadas, 
as vezes trata mal agente, aí não é bom entendeu, mais eu digo assim, porque eu tenho 
que correr atrás do que eu quero, no momento eu não quero trabalhar assim, em loja, 
porque eles gastam muito o tempo da gente, e eu quero estudar, então por isso que as 
vezes, eu pego esses bicos pra pagar minhas contas, pagar meu cursinho, pra poder 
manter a situação, porque eu quero ficar longe de toda essa situação, inclusive, eu até 
encontrei um amigo ontem, que ele brincou com agente, ele falou assim: "você é uma 
menina inteligente, então você não precisa dessa situação, ele falou sai dessa vida" eu 
acho que ele quis dizer assim, pra mún usar minha inteligência pra outra coisa 
entendeu. Mas só que eu quero tirar um tempo pra mim estudar, e estudar signifíca... 
porque eu sei que eu estudando eu posso fazer um concurso e passar, como o meu 
objetivo é fazer o conciu-so da PM (Polícia Militar) e passar e conseguir ganhar aí 
meus 1.500 reais por mês, então o meu objetivo é esse, porque eu até brinco com ela 
também " viu Eneida tu não estudou, fíco cobrando dela por que ela não terminou o 2° 
grau, por isso que você ta nessa simação" porque eu digo muitos jovens vivem nessa 
situação porque não estudaram, não tem o 1° grau, não tem o 2°grau completo, e hoje 
pra mim a faculdade é o mais importante, pra mim é o meu alvo agora, é o meu 
objetivo. Essa vida aqui de panfletagem desgastada, assim, você anda no sol, tem que 
entregar uma tiragem boa, nós começamos 4°feira e vamos terminar hoje sexta, eu vou 
ganhar 130, e ela vai ganhar 120, então sair dessa vida por causa dia né. Parar de 
trabalhar, pra deixar de ser explorada assim, entendeu, eu quero buscar o 
conhecimento pra mim ter outra expectativa de vida entendeu, não morar mais em 
bairro periférico, por que lá onde eu moro não cai água há mais de dez anos, a rua é 
um beco, lá é uma situação assim, bem precária mesmo, as pessoas não tem muita 
expectativa de vida, então você vive num ambiente desse, você tem que criar uma 
expectativa de vida que pra mim é estudar, e é o que eu estou fazendo. Eu acho que 
com esmdo e se eu me dedicar e buscar o meu alvo que é estudar, eu acho que 
consigo, bom pelo menos para de panfletar e não viver mais assim, de trabalho na rua 
e nos comércios, eu acho que dá. Porque esses trabalhos tomam muito o tempo da 
pessoa, eu faço assim, atuahnente eu vendo também semi-jóias por conta própria 
mesmo, por mês eu ganho um base de 350 a 400 reais, eu parei um tempo e depois 
voltei a vender de novo, então como eu vendo a prestação, aí demora um pouco pra 
poder gerar renda pra mim, antes eu ganhava só um salário mínhno por mês, eu me 
transporto sempre de bicicleta, a não ser quanto a empresa me dá vale aí eu ando de 
ônibus.Eu terminei o meu 2° grau há 4 anos tentei prestar o vestibular três vezes mais 
não consegui, duas vezes pra Ciências Sociais e uma pra Geografía e mmca cheguei a 
2° etapa, eu sempre zerava em redação, então por isso que eu digo assim, estou 
fazendo o pré-vestibular, e tô tentando alcançar esse objetivo que é fazer a faculdade, 
principalmente na UFAC, prestei o ENEM agora esse ano, estou esperando sah o 
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resultado, eu estudei direto, nunca interrompi os estudos, eu trabalhava o dia todo na 
loja, e do mesmo jeito que eu saia da loja, eu ia pra escola, então eu saia da loja 6H e 
7H eu já estava no colégio, e depois ia pra casa de bicicleta. Eu vejo uma diferença 
imensa entre as atividades dos meus pais e a minha, mas também a minha mãe já foi 
empregada doméstica, e eu também já fiii empregada doméstica, só que assim, no caso 
o meu pai ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever, nem nada entendeu, a única 
coisa que o meu pai fez foi saber remar catraia e limpar quintal, e a minha mãe foi 
limpar casa dos outros e fazer comida para outras pessoas. Mas eu tenho certeza que o 
meu diferencial em relação a eles é que eu estudei mais do eles com certeza, então 
assim eu tenho mais capacidade de conseguir um trabalho melhor, numa empresa, ou 
então conseguir me formar né, conseguir fazer faculdade então, vai ser uma diferença 
muito grande em relação o que o meu pai trabalhou e o que a minha mãe também. Por 
mais que eu tenha começado de baixo, que nem a minha mãe como doméstica, só que 
eu comecei a esmdar, estudar, então eu já fui para um nível um pouco mais diferente 
do deles entendeu. Então é muito diferente as expectativas de trabalho que eu tenho 
pra o que eles podem conseguir. Agora no momento possa ser que seja parecido um 
pouco, por que eu tô como autónoma fazendo bico também, mas de certa forma eu 
elevei um pouco. Minha expectativa pro futuro é estudar bastante, eu continuo 
repetindo "eu creio que os estudos é a base de tudo" então é esse meu objetivo, minha 
expectativa de trabalho é me formar ser uma funcionária pública, porque hoje em Rio 
Branco, a coisa mais importante aqui que ta dando dinheiro, que as pessoas tão 
podendo se manter, comprando carro e tendo uma casa, é como funcionário público, 
lógico que tem pessoas que são empresários, mas aí a pessoa já tem algum dinheiro 
para entrar nesse ramo. Eu acho que pra você conseguir alguma coisa tem que ser 
estudando. Porque se eu tivesse uma faculdade, hoje eu não estaria aqui panfletando, 
por quê eu sai lá do Bolsa Família? Porque eu não tmha uma faculdade, pra mim 
poder ta estagiando, e fazendo faculdade, que nem tem um amigo meu, que ele faz 
dois estágios por dia, faz um no CRAS e um na Fundação e estuda a noite, mas ele 
consegue pagar a faculdade dele com esses dois estágios. Então eu digo assim se eu 
tivesse a minha faculdade, eu não estaria aqui, eu estaria recebendo não muita coisa, 
mas pelo menos dava pra mim pagar a minha faculdade e me manter. Lá em casa só a 
minha irmã a mais nova é que ta inclusa no Bolsa Família, porque os meus outros 
irmãos são todos maiores de 18 anos, e só ela ta inclusa no Bolsa Família , ela ta 
esperando pra ser liberado o benefício. Pra mim morar em bairro periférico, a situação 
já é mn pouco mais difícil, porque há uma carência muito grande dos políticos, assim, 
eles num olham muito pros jovens dos bairros, se você for andar nas mas dos bairros 
periféricos (Taquari, Cidade Nova, e outros) a situação é bem diferente, porque os 
jovens não tem muita expectativa de vida, eles são ociosos, eles não tem 
oportunidades, cursos não são oferecidos pra eles, então você anda nas ruas dos 
bairros periféricos, você ver muitos jovens na beha das esqumas, praticando ou 
maquinando coisas erradas, não tem saneamento básico, as pessoas vivem assim, 
numa pobreza muito triste, as jovens a maioria grávida, assún as menmas bebendo, 
não se interessam, até ontem lá na minha casa, teve uma situação de meninas brigando 
no meio da ma, ia tendo até morte, entendeu? Assim, então a situação é muito difícil 
pra você morar em bairro periférico e querer fazer uma faculdade e querer fazer um 
ensino. Se tivesse uma ação tipo o projeto Beija Flor que nem lá na cidade nova, que 
era da Diocese e que foi fechado, e ta lá abandonado, porque lá eles davam o cmso 
profíssionalizante pros jovens, os jovens tavam lá, tinha merenda, porque nesses 
lugares tem carência também de fome, tem^ais que são alcoólatras, tem muita 
prostituição, quando não é uso de drogas, tem os adolescentes vendendo drogas nas 
esquinas, bocada, então, é direto, onde você anda é difícil não ter uma bocada, as mas 
são mal ilummadas, os esgotos são a céu aberto, cada ma tem 4, 5 bares entendeu. 
Então é isso pra mim bairro periférico pra você conseguir alguma coisa, você tem que 
ser bem batalhador mesmo, tem que ta focado nos seus objetivos mesmo, se não... A 
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escola ta com péssima estrutura, as quadras são tudo antiga, mesmo com essas 
mudanças que vem ocorrendo nas escolas, por exemplo, no colégio lá da Cidade 
Nova, se você entrar lá, tem um galpão que ta lá velho que parece uma penitenciária lá 
dentro, então a sitaação passa por isso aí, só mesmo muita força de vontade pra 
conseguir alguma coisa, como eu falei no começo, de sete irmãos que eu tenho, 
nenhum, tirando eu, nenhum tem o 2° grau, nem o 1° grau completo, porque tiveram 
que trabalhar, tiveram que engraxar, capinar quintal, catar lata no lixo, então pararam 
de estadar, não tiveram mais expectativa e nem mais força de vontade pra estadar, eu é 
que com muito incentivo de amigos, e com esses bicos que eu faço, foi que foi dando 
pra mim terminar também, mais, foi com muito sofi-imento que eu consegui terminar 
meu 2°grau, tinha que sah correndo da loja pra ir pra escola, teve dias que eu tive 
vontade de desistir também por esses motivos, mas Graças a Deus eu consegui e vou 
conseguh a mmha faculdade também (Adilene - 26 - Moradora do bairro Cidade 
Nova - Entrevista realizada no centro do comércio de Rio Branco enquanto, distribuía 
panfletos pára os transeuntes). 

Na narrativa de Adilene (26) é possível observar que a associação entre estudo e 

trabalho, como pontos de partida e de chegada, tem como marca premente as situações 

referentes às condições sociais da família, o que significa permanecer numa condição 

socioeconómica com poucas mudanças verificadas na base material do grupo. Em relação, ao 

ponto de chegada, considerando as implicações sociais deste evento na vida de Adilene há o 

reflexo nas "oportunidades" que lhe resta de ingresso no segmento informal como empregada 

sem carteira assinada, por meio da informalidade, e ainda, enquanto trabalhadora por conta 

própria. 

Deste modo considerando os pontos de partida e de chegada de ambas as gerações, de 

pais e filha, verifica-se uma realidade de pouco contraste com a de seus pais que, via de regra, 

não conseguiram alcançar maiores anos de estudos, assim como Adilene também não 

consegue projetar um tempo maior de vida escolar através de um ingresso no ensino superior. 

Nesse ínterim há outros elementos que se sobressaem nos pontos de partida e de 

chegada na descrição de Adilene. São os referentes ao lugar socioespacial que ela juntamente 

com sua família se encontra na cidade. A moradia em espaços periféricos da cidade é 

portadora de uma linguagem que expressa condições sociais pouco favoráveis. A presença 

quase sempre precária de mfia-estrutura reflete uma condição de partida muito pouco 

animadora para os jovens, porquanto, a localização socioespacial tem implicações sociais na 

vida dessa juventude. O que responde, de certo modo, pelo ponto de chegada que o jovem e 

sua família podem ter como horizonte diante da vivência nestas espacialidades sob baixo 

padrão social. Estes são os desafios identificados que ficam nas cidades para o aprendizado. 

Verificamos isso na descrição sobre o cotidiano da periferia não apenas na fala de 

Adilene, mas também, na de outros jovens. Suas falas deixam entrever que há uma juventude 
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que se mantém sobre os valores do trabalho e dos estudos como perspectiva de vida, muito 

embora isso vá sendo adiado pelas necessidades de trabalho ou de constituir família, cujas 

implicações sociais desses poucos anos de estudo repercutem de forma decisiva em seus 

pontos de chegada no mercado urbano, portanto, nas possibilidades de acesso a riqueza social. 

Não obstante a isso, a fala de Magno (24) que, também já concluiu os estudos, 

verifica-se uma proximidade com a narrativa de Adilene, apenas em parte, pois, este ao 

terminar seus estudos com 19 anos e ter estudado sem nenhuma interrupção, após isto, 

desabafa: 

[...] Assim, as pessoas mais carentes tem mais um pouco de dificuldade de estudar, 
pois no caso, vamos se referir ao pessoal da periferia, como o pessoal gosta de chamar 
né, além de ter um pouco de renda baixa, assim, pra fazer o vestibular é mais corrido, 
no caso pra quem estuda só na escola estadual, já pra quem estuda em escola particular 
tem mais um ponto de referencial, porque o estudo é mais amplo, tipo assim, na escola 
estadual que a pessoa estuda, a pessoa tem que querer estudar mesmo, porque se não a 
pessoa desisti né, e na escola particular ou a pessoa estuda ou ela vai repetir tudo de 
novo, tipo assim, 50% dos alunos se não alcançar a média, o professor tem a obrigação 
de retomar os estudos de novo, o assunto. Na escola estadual não cada um que corra 
por sua nota [...] (Magno - 24 - Agente de Saúde - Morador da Baixada). 

Assim, enquanto na perspectiva de Adilene, há uma periferia imersa em dificuldades 

de encontrar trajetórias mais regulares de estudos, pelas dificuldades de sobrevivência que 

precisa enfrentar, e tem isso como experiência de sua própria família, para Magno há também 

evidentes dificuldades de continuar os estudos, por razões diferenciadas. Magno deu sinais 

fortes de não ter gostado de ser identificado como morador da periferia, quando disse: 

...vamos se referir o pessoal da periferia, como o pessoal gosta de chamar né... 

Uma periferia sem os valores do trabalho e dos estudos como imagem construída e 

revelada através da narrativa de Adilene, pela presença da prostituição, das drogas e do 

alcoolismo, são considerados como pontos de partida não muito animadores para estas 

frajetórias juvenis, e, que por certo, tem ressonâncias em seus pontos de chegada. O grupo 

pesquisado, no entanto, não apontou razões para o fato da (sua) desistência escolar ter 

ocorrido devido à presença de álcool, drogas, ou mesmo prostituição, o que me pareceu 

relevante por estas caracteristicas não virem a reboque do frabalhador jovem que mesmo 

dispondo de poucas condições materiais, não desistiu de sonhar com a escola. 

Para essa juventude que revela fortes laços com o mimdo do trabalho, ou seja, não 

desistiu de frabalhar mesmo sob condições adversas, o elo com a escola enquanto fiituro, tem 

seu desfecho, com seus ingressos em uma carreira universitária, uma profissão melhor, e por 

fim o enconfro com o emprego estável e de melhor qualidade. 
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Foto 74 - Juventude e a esperança de um novo ponto de chegada pelo trabalho. 
Baixada - 2008. 

Fonte: Foto da autora 

Ou seja, há entre eles uma idealização de um ponto de chegada, muito embora não 

deixe de considerar seus pontos de partida. Foi nesse momento que o grupo pesquisado 

revelou desejos de novos recomeços, mas também limites entre escola e trabalho, mesmo que 

o fiituro possa revelar-se através de um presente ainda incerto e cheio de obstáculos em busca 

de serem superados para boa parte deles, e isto é o que vamos tratar a seguir. 

3.4 - Limites entre Escola e Trabalho nas Trajetórias de uma Juventude. 

As narrativas nos permitiram observar que no transcurso das histórias de trabalho, 

persiste um "desejo" e "esperança" de poder iniciar um caminho rumo a uma nova forma de 

inserção. Vencer as situações de privação e de esforço contínuo de "estar permanentemente 

ocupado" para prover sua subsistência e, quem sabe, projetar e se lançar melhor para o futuro. 

Recomeçar, seja pelo desejo, seja pela esperança, de alterar sua posição na hierarquia 

social, os mantém conectados com perspectivas de mudanças, as quais, muitas vezes, 

enxergam equivocadamente num começo de trabalho ainda muito cedo. As narrativas juvenis 

aqui evidenciadas não revelaram um jovem abatido, envergado pelas dificuldades, solapados 

pelo ritmo descompassado de acesso aos bens sociais. 

Ao contrário, a surpresa de pôr-se à escuta de narrativas que deixavam transparecer 

uma juventude em processo de construção de si mesma, apesar dos incontestáveis obstáculos 
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materiais, p>ermitiu evidenciar, também, imia juventude que ainda se vê com chances de 

mudar o jogo das forças sociais contrárias à sua inserção na cidade de forma mais eqiiitativa. 

Se isso constitui apenas desejos ou expectativas que não encontram base material para 

se efetivarem, permitindo que as desigualdades de acesso entre eles se confirmem, envolve 

uma situação que devemos tratar de forma diferenciada, pois para os mais jovens que ainda 

estão vivendo esse processo, ou encontram-se há pouco tempo afastados da escola, não dá 

para saber se isso é só um desejo. Para os mais adultos que já estão afastados certo tempo da 

escola, há uma situação bem diferente, onde um desejo ou expectativa de poder retomar as 

relações com a escola - j á então distanciadas de suas realidades. 

Dessa forma vamos trabalhar com a ideia de "desejos" quando estivermos nos 

referindo às perspectivas dos mais jovens (entre 15 a 22 anos), e com "esperança" quando 

estivermos nos referindo aos jovens mais adultos (de 23 a 29 anos). Na ideia de "desejo" 

incluem-se os jovens que ainda encontram-se com possibilidades de concretizar suas 

expectativas, seja, porque ainda estão na escola, seja pelo fato de estarem afastados há pouco 

tempo dela. Já para a ideia de "esperança", estamos nos referindo aos mais adultos, que se 

encontram mais distanciados da escola, apresentando significativo atraso escolar. 

Assim, para os mais jovens esse "desejo" envolve a escola como uma realidade ainda 

possível de ser retomada ou mesmo continuada, diferentemente daqueles que tendo 

abandonado a escola não perderam a "esperança", expressa por um sentimento que demonstra 

ter vontade, ambiciona, tem gosto, ainda se empenharia para retomar. Uma "esperança" no 

sentido de que há uma disposição do espírito para buscar realizar; existência de uma 

expectativa latente em relação ao desfecho de uma vida de estudos e poder culminar na 

universidade. Dessa feita, passemos as narrativas. 

Para o gmpo que chegou a concluir o 2° grau e já está afastado da escola há algum 

tempo, a "esperança" é o ensino universitário. Seus limiares de escola são expressos da 

seguinte forma: 

Eu pretendo fazer outras coisas, eu gosto muito da área de humanas, eu espero fazer a 
faculdade, me formar [...] tem cinco anos que eu terminei, e tem três anos que eu tento 
entrar na faculdade mais não passo, eu pretendo me formar sim, porque é melhor é 
bom pra você ter uma estabilidade, pra ter um emprego melhor, ter uma qualidade de 
vida melhor, ter uma profíssão, ter aquela garantia de você ser um profíssional, ter 
uma profissão [...] eu pretendo fazer faculdade, mas como eu não tenho conseguido e 
como o meu salário não dá para pagar uma particular, então eu já tenho tentado há 
alguns anos, pelo menos três vestibulares eu já tentei na federal e não consegui, 
sempre consigo na primeira fase, mas na redação não passo, então eu pretendo fazer 
na particular mesmo, ano que vem minha mãe e minha irmã pretendem me ajudar 
(Francisco - 25 — Agente de Saúde - Morador da Baixada). 



A história de trabalho de Francisco, que desde os 8 anos já saia pelas ruas vendendo 

Kibe e refresco, porque "já conhecia um pouco de froco", ou seja, estava na escola e fazia a 2^ 

série. Francisco fala que algumas pessoas tomavam seu dinheiro na rua, mas ele nunca 

desistia, e complementa: 

A vida foi essa... eu trabalhava vendendo pão e quando eu terminava de vender pão, 
eu chegava em casa e me amimava e ia vender kibe e refresco de novo pra mim ter o 
meu dinheiro, e me esforçava porque os meus pais também precisavam, eu comprava 
as minhas roupas, comprava os meus sapatos, comprava as minhas coisas, e aos 14, 15 
anos, eu já começava a ajudar o meu tio, também trabalhando como ajudante de 
pedreiro, trabalhei até os 17 em uma empresa de construção civil, e eles vendo como 
eu me esforçava, eles me colocaram no almoxarifado, al eu já estava na 8̂  série, eu 
trabalhava durante o dia e estudava a noite, me esforçava e chegava cansado por conta 
do serviço, era muito complicado, era muito pesado... quando eu vim de Manoel 
Urbano [município acreano] pra cá eu tinha 10 anos, e aqui tive que começar meus 
estudos tudo de novo, então eu me atrasei um pouco aí continuei, não ficando nem um 
ano, como eu não tinha nenhum boletim, eu tive que em Rio Branco começar meus 
estudos tudo de novo desde da P série, e consegui isso trabalhando e tudo, também 
trabalhava aos finais de semana e estudava a noite, aí só depois de trabalhar como 
ajudante de pedreiro é que fui trabalhar na zoonoses, eu vacinava animal na campanha 
anti-rábica, depois disso eu fíz o concurso pra ser agente da prefeitura e passei ,eu 
sempre quis algo melhor[ter] uma estabilidade, é uma segurança né, é uma coisa fixa, 
com um concurso você fica mais tranqiiilo, mas eu espero conseguir uma coisa 
melhor, passar num outro concurso, espero fazer faculdade também. 

O concurso que Francisco passou foi de agente de saúde e continuou trabalhando nas 

ruas do bairro com a comunidade: 

como a gente de saúde agente visita as grávidas, os hipertensos, os diabéticos, ajudo 
aqui na comunidade de saúde, no posto agente faz visita domiciliares, orienta as 
famílias, a gente trabalha com prevenção e promoção, a gente trabalha para evitar que 
as pessoas adoeçam, eu trabalho assim aqui no bairro Airton Sena, Sobra. São 147 
famílias que eu atendo na minha micro área. 

Depois de todo esse percurso de Francisco (25) a "esperança" de ter oufra posição na 

estratura social com a enfrada na faculdade, e com os estudos universitários significa a busca 

por conseguir uma coisa melhor, passar num outro concurso. Como sua narrativa evidenciou, 

há a "esperança" de estabelecer sua passagem da escola ao trabalho, o que lhe proporcionaria 

realizar sua inserção no trabalho de forma programada, embora tardiamente. 

Se há condições para que isso realmente se efetive e não represente apenas uma mera 

"esperança" talvez, para o caso de Francisco que já conta com um emprego fixo, atingk esse 

limiar de novos percursos de trabalho pode vir a se converter em realidade. Mas essa, não foi 

a situação mostrada pela maioria dos entrevistados. 
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Aliás, o caso de Francisco (25) e o de Magno (24) que também é agente de saúde, 

expressam uma situação à parte, da realidade vivenciada pelos jovens entrevistados. Nesse 

caso, os seus começos foram iguais aos dos demais, ou seja, a de um "trabalho sem trégua" 

desde a infância. Mas, diferentemente dos demais, estes conseguem passar em um concurso 

público tomando-se trabalhadores sob regime permanente com carteira assinada. 

Mas de qualquer forma, o risco do atraso escolar, afeta cada vez mais os jovens e 

projeta uma juventude distanciada do nível do ensino superior, tendo implicações na estmtura 

social, uma vez que, as ocupações também estão na base das forças que organizam essa 

estmtura. A inserção no mundo do trabalho é definida também pelas qualificações escolares, e 

as dificuldades que Francisco (25) apresenta para viver ma período maior na escola só 

reforçam sua filiação a sua origem social. É claro que não estamos querendo dizer com isto 

que Francisco (25) está detemiinado pela estmtura social, mas fazer esse caminho sozinho 

sem as bases de condições materiais que possam lhes oferecer suporte para esse 

enfi-entamento pode se revelar muito difícil e dolorosa para buscar ser superada de fomia mais 

individualizada. 

Para Magno (24), diferentemente de Francisco, sua relação com escola parece 

encerrada: 

Quando eu terminei meu segundo grau completo, eu tinha pretensões de fazer 
faculdade de engenharia civil, mais como eu não consegui passar no concurso da 
UFAC, aí eu desisti, eu tmha vontade de fazer particular, porque hoje em dia... Mas 
depois que eu entrei no meu emprego, eu me acomodei, e não procurei mais não, ta 
com 4 anos, eu terminei os meus estudos com 19 anos, fiz direto não parei em nenhum 
momento. Tipo assim né o pessoal da periferia tem mais dificuldades de estudar [...] 
aqui a pessoa tem que querer estudar mesmo, porque se não a pessoa desisti. Então 
como faz tempo que eu parei de estudar, e como agora eu também já estou junto (com 
minha compaidieha), o que eu almejo mais na frente é ter uma famíUa, e ter meu 
emprego. O meu trabalho é fazer visitas orientações, essas coisas assim, eu sou agente 
de saúde, faço orientações em caso de epidemias, igual no caso da Dengue, no tempo 
de verão sob diarreia essas coisas rotineiras, visitas domiciliar fazendo orientações [...] 
eu tiabalho aqui dentro do bairro mesmo, por isso escolheram pessoas mais dentro do 
modulo de saúde mesmo, pessoas que já morassem aqui na área, é por isso que 
transporte mesmo não tem, é a pé mesmo (Magno - 24 - Agente de Saúde - Morador 
da Baixada). 

Por frás de uma decisão como esta, que só aparentemente revela uma decisão 

individual, esconde-se processos sociais perversos que agem desprogramando as relaçõçs 

enfre escola e frabalho nesta cidade. Oufros jovens também revelaram o persistente 

enfraquecimento dos laços entre escola e frabalho nesta parte da Amazóiua Ocidental. Adilene 

(2ó) continua com "esperança": 
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hoje pra mim a faculdade é o mais importante, pra mim é o meu alvo agora, é o meu 
objetivo. Essa vida aqui de panfletagem desgastada, assim, você anda no sol, tem que 
entregar uma tiragem boa, nós começamos 4" feira e vamos terminar hoje sexta. Eu 
acho que pra você conseguir alguma coisa tem que ser estudando. Porque se eu tivesse 
uma faculdade, hoje eu não estaria aqui panfletando, por que eu sai lá do[trabalho] do 
Bolsa Família? Porque eu não tinha uma faculdade, pra mim poder ta estagiando, e 
fazendo faculdade, que nem tem um amigo meu, que ele faz dois estágios por dia, faz 
um no CRAS e um na Fundação Hospitalar e estuda à noite, mas ele consegue pagar a 
faculdade dele com esses dois estágios. Então eu digo assim: se eu tivesse a minha 
faculdade, eu não estaria aqui, eu estaria recebendo não muita coisa, mas pelo menos 
dava pra mún pagar a minha faculdade e me manter. [...]. Eu terminei o meu 2° Grau 
há 4 anos tentei prestar o vestibular três vezes mais não consegui, duas vezes pra 
Ciências Sociais e uma pra Geografia e nunca cheguei à T etapa, eu sempre zerava em 
redação, então por isso que eu digo assún, estou fazendo o pré-vestibular, e tô 
tentando alcançar esse objetivo que é fazer a faculdade, principalmente na UFAC. 
Prestei o ENEM agora esse ano, estou esperando sah o resultado, eu estudei direto, 
nunca interrompi os estudos, eu trabalhava o dia todo na loja, e do mesmo jeito que eu 
saia da loja, eu ia pra escola, então eu saia da loja 6h00 e ThOO eu já estava no colégio, 
e depois ia pra casa de bicicleta. [...]. Minha expectativa pro futuro é estudar bastante, 
eu continuo repetindo "eu creio que os estudos é a base de tudo" então é esse meu 
objetivo, minha expectativa de trabalho é me formar ser uma fimcionária pública (...) 
de sete irmãos que eu tenho, nenhum, tirando eu, nenhum tem o 1? grau, nem o 1° grau 
completo, porque tiveram que trabalhar, tiveram que engraxar, capinar quintal, catar 
lata do lixo, então pararam de estudar, não tiveram mais expectativa e nem mais força 
de vontade pra estudar, eu é que com muito incentivo de amigos, e com esses bicos 
que eu faço, foi que foi dando pra mim terminar também, mais, foi com muito 
sofrimento que eu consegui terminar meu 2°grau, tinha que sah correndo da loja pra ir 
pra escola, teve dias que eu tive vontade de desistir também por esses motivos, mas 
Graças a Deus eu consegui e vou conseguir a minha faculdade também (Adilene - 26 
- Moradora do bairro Cidade Nova - Entrevista realizada no centro do comércio de 
Rio Branco enquanto, distribuía panfletos para os transeuntes). 

Como evidenciou Kaztman (2001) os processos de segmentação social (segmentação 

do mercado de trabalho e segmentação educativa) se interpenetram e se influenciam. Revelam 

sua forma tangível no espaço territorial pela segregação residencial através de populações que 

compõem espaços sociais homogéneos. Esse processo reflete e contribui de várias formas 

para que as origens sociais dos grupos permaneçam inalteradíis. 

Nesse aspecto por mais que as ideias presentes na sociologia do individuo argumentem 

que: o individuo possa ser capaz de construir-se a partir de si próprio"^, fica difícil pensar 

esse processo sem levar em conta a importância do trabalho e da escola na vida desses jovens. 

Autores, como Martuccelli (2002) - através de seu conceito de Suporte -, consideram que, pela própria 
condição humana, todos os indivíduos são dotados de suportes e que graças a eles podem se constrair e se firmar 
sociahnente. Para este autor, não únporta quantos sejam os suportes, se são bons ou maus, mas sim o papel que 
desempenham nas experiências dos indivíduos. Esses suportes não têm necessariamente a materialidade das 
redes, e defende seu caráter aberto, sua diversidade e variação histórica. Por isso alerta para o fato de que, ainda 
que possa ser difícil, muitas vezes quando os indivíduos não estão inseridos em redes materiais estmturadas 
como, por exemplo, o trabalho, isso não necessariamente significa incapacidade de se "constraí por si próprio". 
Para este autor ainda, uma "sociologia da individuação" se afirma como uma tentativa para escrever e analisar a 
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hoje pra mim a faculdade é o mais importante, pra mim é o meu alvo agora, é o meu 
objetivo. Essa vida aqui de panfletagem desgastada, assim, você anda no sol, tem que 
entregar uma tiragem boa, nós começamos 4" feira e vamos terminar hoje sexta. Eu 
acho que pra você conseguir alguma coisa tem que ser estudando. Porque se eu tivesse 
uma faculdade, hoje eu não estaria aqui panfletando, por que eu sai lá do[trabalho] do 
Bolsa Família? Porque eu não tinha uma faculdade, pra mim poder ta estagiando, e 
fazendo faculdade, que nem tem um amigo meu, que ele faz dois estágios por dia, faz 
um no CRAS e um na Fundação Hospitalar e estuda à noite, mas ele consegue pagar a 
faculdade dele com esses dois estágios. Então eu digo assim: se eu tivesse a minha 
faculdade, eu não estaria aqui, eu estaria recebendo não muita coisa, mas pelo menos 
dava pra mún pagar a minha faculdade e me manter. [...]. Eu terminei o meu 2° Grau 
há 4 anos tentei prestar o vestibular três vezes mais não consegui, duas vezes pra 
Ciências Sociais e uma pra Geografia e nunca cheguei à T etapa, eu sempre zerava em 
redação, então por isso que eu digo assún, estou fazendo o pré-vestibular, e tô 
tentando alcançar esse objetivo que é fazer a faculdade, principalmente na UFAC. 
Prestei o ENEM agora esse ano, estou esperando sah o resultado, eu estudei direto, 
nunca interrompi os estudos, eu trabalhava o dia todo na loja, e do mesmo jeito que eu 
saia da loja, eu ia pra escola, então eu saia da loja 6h00 e 7h00 eu já estava no colégio, 
e depois ia pra casa de bicicleta. [...]. Minha expectativa pro futuro é estudar bastante, 
eu continuo repetindo "eu creio que os estudos é a base de tudo" então é esse meu 
objetivo, minha expectativa de trabalho é me formar ser uma funcionária pública (...) 
de sete úmãos que eu tenho, nenhum, tirando eu, nenhum tem o X grau, nem o 1° grau 
completo, porque tiveram que trabalhar, tiveram que engraxar, capinar quintal, catar 
lata do lixo, então pararam de esmdar, não tiveram mais expectativa e nem mais força 
de vontade pra estudar, eu é que com muito incentivo de amigos, e com esses bicos 
que eu faço, foi que foi dando pra mim terminar também, mais, foi com muito 
sofrimento que eu consegui terminar meu 2°grau, tinha que sah correndo da loja pra h 
pra escola, teve dias que eu tive vontade de desistir também por esses motivos, mas 
Graças a Deus eu consegui e vou conseguir a minha faculdade também (Adilene - 26 
- Moradora do bairro Cidade Nova - Entrevista realizada no centro do comércio de 
Rio Branco enquanto, distribuía panfletos para os transeuntes). 

Como evidenciou Kaztman (2001) os processos de segmentação social (segmentação 

do mercado de trabalho e segmentação educativa) se interpenefram e se influenciam. Revelam 

sua forma tangível no espaço territorial pela segregação residencial através de populações que 

compõem espaços sociais homogéneos. Esse processo reflete e contribui de várias formas 

para que as origens sociais dos grupos permaneçam inalteradíis. 

Nesse aspecto por mais que as ideias presentes na sociologia do individuo argumentem 

que: o individuo possa ser capaz de construfr-se a partir de si próprio"^, fica difícil pensar 

esse processo sem levar em conta a importância do trabalho e da escola na vida desses jovens. 

Autores, como Marmccelli (2002) - através de seu conceito de Suporte -, consideram que, pela própria 
condição humana, todos os indivíduos são dotados de suportes e que graças a eles podem se constrair e se firmar 
sociahnente. Para este autor, não unporta quantos sejam os suportes, se são bons ou maus, mas sim o papel que 
desempenham nas experiências dos indivíduos. Esses suportes não têm necessariamente a materialidade das 
redes, e defende seu caráter aberto, sua diversidade e variação histórica. Por isso alerta para o fato de que, ainda 
que possa ser difícil, muitas vezes quando os indivíduos não estão inseridos em redes materiais estmturadas 
como, por exemplo, o trabalho, isso não necessariamente significa incapacidade de se "constraí por si próprio". 
Para este autor ainda, uma "sociologia da individuação" se afirma como uma tentativa para escrever e analisar a 
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Olhando as narrativas observatn-se as precárias condições reveladas pelos informantes 

dessa pesqvdsa em relação suas dificuldades em dar continuidade a vida escolar. Condições 

objetivas estas cujos obstáculos representam barreiras a população juvenil com vínculos 

precários e instáveis com o mercado de trabalho. Um processo que também revela fortes 

ligações com as desigualdades educacionais, as quais têm desfecho na segregação residencial. 

As narrativas revelam uma forte incidência de presença de trabalho, porém, sob 

formas intermitentes, descontínuas e descompassadas. Essa situação faz com que estes jovens 

sejam identificados como parte de luna mesma geração enquanto realidade. A esse respeito 

Mannheim (1982) explica que, fazer parte de uma mesma faixa etária num mesmo período 

histórico não significa pertencer à mesma geração, por isso, propõe uma diferença entre 

"status de geração", "geração enquanto realidade" e "unidade de geração". Como essa 

pesquisa envolveu o estudo de gerações, evidenciamos através de Mannheim que os sujeitos 

jovens aqui investigados revelaram-se uma "geração enquanto realidade", pois foram 

encontradas participando (vivenciando) um destúio em comum, enquanto unidade histórica e 

social"^ 

Compreender os rumos que as estrutvu-as sociais vêm tomando frente às mudanças 

mais significativas no mimdo do trabalho deve representar, portanto um esforço para conhecer 

as formas de inserção da juventude nvmi contexto de fragilidades institucionais. Nesse sentido 

partir de processos históricos diversos, a produção societal dos indivíduos (Martuccelli 2002, 2004). Segundo 
este autor ainda, as representações de uma sociedade integrada desagrega-se e por esta razão as estmturas sociais 
não são suficientes para pensar a sociedade e os indivíduos em sociedade. Argumenta ainda que a sociologia dos 
indivíduos encontra seu chão no distanciamento entre o "sistema social e a experiência do mundo" entre o 
"objetivo e o subjetivo" onde é "em tomo dessa consciência do afastamento entre o individuo e o sistema" que a 
modemidade constitui seu traço. Assim na compreensão dos fenómenos individuais na relação com o social, este 
reconhece que há uma diversidade de perspectivas e que não há unanimidade dos sociólogos em relação a essa 
questão, onde algims continuam a fazer referência a mterpretações anteriores do individuo (Mamccelli, 2004, p. 
10). Na sua compreensão, é preciso agregar cinco dimensões sociológicas centrais para a compreensão dos 
indivíduos no mundo contemporâneo, sendo estas, os suportes, os papéis, o respeito, a identidade, e a 
subjetividade. Nesse processo defende que o individuo existe apenas e somente na medida em que é sustentado 
por um conjunto de suportes, em que define como maneiras efetivas pelas quais os indivíduos conseguem se 
constmir face ao mundo. Support é derivado do supporter (suportar), ação de suportar, o apoio, a sustentação 
(Cf, In: Martuccelli, D. Grammaires de 1'individu. Paris: Gallimmard, 2002; e Pour une Sociologie de 1'individu. 
In: Caradec, V. ; Martucclii, D. (org). Matériaux pour une sociologie de 1'individu: Perspectives et debáts. 
Vileneuv d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2004). 

Quanto às outras Mannheim propõe que "status de geração" seriam jovens que compartilham a mesma 
situação de geração, ou seja, pertencem a uma mesma posição num processo histórico social, não fazendo parte 
da à mesma geração enquanto realidade. Nesse sentido em Rio Branco considerando-se as condições de renda 
temos jovens mergulhados em diferentes realidades socioeconómicas, e que, portanto, jovens de outras camadas 
sociais revelam também outros destinos sociais através de inserções, mas abrandadas (ou seja, a passagem da 
escola ao trabalho revela-se mais continua e com menor interrupção) (grifos nossos). Já para "unidade de 
geração" é preciso que haja uma identidade de reações, uma afinidade no modo pelo qual todos se relacionam 
com suas experiências comuns e são formados por elas (Cf, In, Neto 2008 Caixa - 2 - Gerações). 
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vemos como pertinente à ideia de "desejos" e "esperança" que apresentamos aqui, enquanto 

limites entre escola e trabalho vivenciado por estes jovens. 

Nesse cenário uma juventude distanciada de direitos sociais faz toda diferença, quando 

o que está em jogo são suas possibilidades reais de sobrevivência pelo trabalho de forma 

menos individualizada. Seguindo nas análises, vemos através das narrativas com o grupo dos 

mais jovens que o "desejo" expressa novas possibilidades, evidenciando com isso a ideia de 

uma juventude ainda ligada a uma trajetória escolar, mesmo que pareçam indicar o contrário. 

É o caso de Franklin (21), Williane (20), Clessilvânio (18). 

Nesse grapo podemos dizer que, suas possibilidades de não seguir no processo escolar, 

indicam perdas absolutas, vmia vez que não reingressar na escola pode revelar perdas 

irreversíveis na formação desta juventude. Seja, porque a longa espera os cansou, ou porque 

estão desestimulados por outros fatores. 

Começando por Franklin (21) sua história de trabalho partiu da inserção em atividades 

de venda. Trabalhou como vendedor em lojas de calçados e confecções, permanecendo 

sempre nessa mesma atividade. Começou a trabalhar com 15 anos sempre nessa mesma área, 

onde explicou que só mudou de banca. Com o primeiro trabalho ganhava 300 reais, com o 

segundo 400, e atualmente está ganhando uns 500 reais. Está fora da escola há três aiios, e 

confessou já haver perdido um pouco o interesse em retomar; disse ainda, estar trabalhando 

no calçadão (camelodrómo) enquanto não consegue um trabalho com carteira assinada: Eu 

pretendo voltar a estudar, eu tenho vontade de trabalhar como médico veterinário, depois 

que concluí o 2" grau eu já tentei 2 vezes o vestibular mais não consigo passar (Franklin - 21 

- Camelo no comercio do centro da cidade). 

Para Franklin atingir uma identidade sócio-profissional por meio de credenciais 

académicas, revela-se um "desejo" de outra forma de trabalho completamente diferente dos 

que j á vivenciou até aqui. Interpretamos a imagem a que Franklin se ver associado como 

trabalhador por meio da ideia de ser um médico veterinário, ligada a uma trajetória 

completamente diferente daquela de onde partiu desde os 15 anos. Assim, frente ao sonho de 

uma nova inserção sócio-profissional e de trabalho, Franklin, portanto, apresenta querer ter 

oufro ponto de chegada, diferentemente de onde partiu. 

É nessa ruptura que se encontra o eixo central da via aberta para esta análise que 

considera os limites enfre escola e frabalho nas trajetórias de uma juventude. Com base 

naquilo que as narrativas deixaram entrever, o grupo pesquisado evidenciou não querer ter o 

mesmo ponto de chegada em relação ao ponto de onde partiram. Há uma juventude que 

190 



mesmo não podendo contar com a existência de redes materiais melhor estruturadas, para 

poder, alcançar essas novas formas sociais pelo trabalho, ainda assim, xmia ligação com a 

escola ainda permanece: 

Eu sempre trabalhei de vendedora, sempre fiquei nesse ramo, eu comecei a trabalhar 
aqui no calçadão com 19 anos, meu horário era das 7 até as 5h. O salário sempre foi 
em tomo de 1 salário mesmo, chegou até uns 500 reais. Eu estudei sem interrupção, 
foi direto, nunca reprovei. Esse trabalho eu tenho pra também ajudar em casa, nós 
somos 4 hmãos, e eu tenho que ajudar minha mãe, tenho que pagar a luz. Por 
enquanto aqui é só estágio, esse não é o emprego mesmo que eu quero. Aqui não se 
tem garantia, ou seja, eu posso ser mandada embora a qualquer momento. Emprego 
garantido é aquele que você vai ficar mais tempo, aqui, não, aqui é camelo né... Eu 
penso em fazer a faculdade e poder ser veterinária, eu gosto de vendas, mas o que eu 
quero mesmo é cuidar de anúnais, eu penso em fazer logo minha faculdade (Williane 
- 20 - Entrevistada no centro da cidade). 

Outro conjxmto de entrevistados encontra-se em situação bem adversa de integração à 

vida escolar, pois estacionaram, muito atrás, desse grupo que concluiu o 2° Grau. São jovens 

que não conseguiram concluir ainda, o Ensino Médio (2° Grau), ou mesmo as primeiras séries 

do antigo ginásio (da 5̂  até a 8^). Com esse perfil educacional deixam entrever xmia trajetória 

marcada pelas idas e vindas, de uma juventude que é mantida desde cedo regularmente 

ocupada pelo trabalho. 

Situações de privações socioeconómicas são comxms dentro de uma mesma realidade 

juveml, o que inviabiliza a continxiidade das famílias manterem sexis filhos na escola, como 

descrito no segxiinte relato: 

Eu tive oito filhos, aqui em casa só o meu esposo que trabalha, agora foi que o meu 
filho encostado do mais velho ta trabalhando, inclusive meu filho mais velho ta 
desempregado, minhas filhas também, e assim fica muito difícil. Entre tudo são nove, 
a minha menina tem 20, tem outra com 18, uma com 16 e outra com 26 anos, elas 
faziam curso, xuna fez o básico da informática, a outra fez auxiliar administrativo, ela 
fez pelo Senai, e aí os outros por enquanto só estuda, eles nunca conseguiram armmar 
um trabalho até agora, e ela tem muita vontade de amimar um trabalho, porque é 
muito difícil da gente manter né, a situação fica meio enrolada, só a mais velha que 
não, por causa que, ela já terminou também, ela não tentou faculdade por causa que, 
faltou condições pra ela ir pra lá. Pra chegar lá tem que ter as condições fínanceira. O 
que eu sonho é que um dia elas cheguem a armmar um trabalho adequado, que elas 
possam terminar os estados delas e ser o que sempre elas sonharam. E lá em casa uma 
sonha de estadar bem e ser advogada, a outra diz que sonha de ser uma professora de 
educação física, é isso que elas querem, daí pra frente cada um tem um sonho. Eu 
entendo trabalho adequado como aquele trabalho fíxo, no caso o meu esposo não tem, 
aqui em casa ninguém tem trabalho fíxo, e com carteira assinada, por isso tem 
momento que até fíco imaginando sem achar uma saída, quer dizer, inclusive, esse 
meu menino que tem 16 anos que ta aqui, eu tentei esse ano pra ver se botava ele pra 
fazer um curso, e não consegui, por causa que vários deles é pago né, e eu não tenho 
condições fínanceiras pra pagar cursos pra eles, e aí essas coisas fícam muito difícil, 
pra gente ta correndo afras, e aí ele já ta terminando também esse ano, e aí eu queria 
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que ele fizesse um curso pra num ficar sem perspectiva de Irabalho (D. Rosa - 44 anos 
- Moradora da Baixada). 

Kaztman (2001) em suas discussões acerca do "isolamento dos pobres urbanos" 

aponta como a população é seduzida pelos processos de urbanização, para em seguida serem 

abandonadas. Esse autor partindo da ideia que os vínculos dos pobres urbanos com o mercado 

de trabalho encontram-se cada vez mais debilitados, os resultados disso, afeta diretamente os 

vínculos com uma sociabilidade mais informal, em que pessoas de classes diferentes 

poderiam ter, e que o resultado mais desastroso que daí pode advir é o progressivo isolamento 

social. 

Assim, o isolamento dessa juventude na cidade representa limites a novos percursos de 

escola e de trabalho, e em mmtos casos, ficam apenas na esfera do "desejo". Na verdade 

jamais saberemos se estes jovens conseguirão constituir uma identidade sócio-profissional 

diferente em relação ao ponto de onde começaram ao fazer as primeiras inserções no mundo 

do trabídho, a não ser que estivéssemos fazendo imia pesquisa de cunho longitudinal, mas 

como estamos tratando de juventude, estamos considerando que as possibilidades ainda 

encontram-se abertas. 

No caso dos jovens aqui pesquisados não estaríamos predispostos a entendê-los dentro 

de uma situação de isolamento, de forma estanque, mas algo em tomo do que propôs Felicia 

Reicher Madeira que ao pensar na juventude brasileira, tem em mente uma juventude 

roubada. Para esta autora: 

Toma-se fimdamental destacar que a emergência desse período rico na exploração de 

possibilidades e escolhas e na vivência de variadas experiências só tem sido possível em 

países que democratizaram de forma massiva o ensino médio, pari passu ao prolongamento 

da esperança de vida. Assim na medida em que as sociedades são mais afluentes, e exigem 

mais qualificação para obtenção de melhores rendas, tomam-se mais propensas a dar aos 

jovens à oportunidade de estender o período de moratória da juventude, até por que nesses 

países, com o avanço da tecnologia, as famílias vão perdendo a necessidade de envolver 

crianças e adolescentes no processo produtivo (Madeira apud Camarano, 2006, p. 143). 

Do que Madeira expõe poderíamos tirar três conclusões de efetiva importância para 

entender até onde em Rio Branco os jovens da periferia têm conseguido viver a juventude 

descrita por Madeira, principalmente em relação aos processos sociais de mserção no 

trabalho, os quais precisam enfrentar cada vez mais de forma coletiva. 
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Primeiro o que se refere à democratização do ensino médio. Nesse aspecto, as 

narrativas evidenciadas pelos jovens nesta pesquisa demonstram que há acesso a escola até o 

ensino médio, mas o acesso a esse nível escolar não lhes remedia problemas de desemprego e 

empobrecimento. Assim novos percursos de inserções no trabalho pela escola, são 

interrompidos e passam a constituir-se num verdadeiro campo de batalha para estes jovens, 

onde, em muitos casos, o desejo acaba sendo suprimido pela dura realidade da sobrevivência 

imediata. 

Segundo, refere-se ao fato da obtenção de melhores rendas estarem associadas às 

exigências de mna maior qualificação. Nesse sentido considerando que os jovens envolvidos 

nessa pesquisa apresentaram xmia formação educacional precária, através de atrasos escolares 

significativos, resta saber que horizontes sociais esses jovens vão dispor para poderem enfim 

chegar a uma sitxiação ideal de melhores rendas, já que não se vislxmíbra mudanças na 

estrutxira educacional desses jovens, que lhes permitam constituírem-se em uma força de 

trabalho em direção a mveis mais elevados de qualificação, e com isso, poderem ingressar em 

empregos mais bem pagos e, assim, galgar novas identidades socioprofissionais quando 

comparadas às sxias experiências de trabalho precoce na mais tenra idade. 

Por último, cabe se pergxmtar até quando as famílias pobres da periferia apresentado, 

suportes económicos extremamente vulneráveis irão precisar envolver sxias crianças e jovens 

no mercado de trabalho de forme precoce. 

Foto 75 - Família na Baixada. 2008. 

Fonte: Foto da autora 

Nesse cenário, enquanto o emprego estável e com bom rendimento não chega, "resta", 

em certa medida, alimentar o "desejo": 
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Eu vou reativar minha escola agora, eu parei de estudar tem três anos, eu parei por 
causa de trabalho mesmo, e por questões fínanceiras. Agora eu vou prestar vestibular 
na UFAC, eu vou fazer pra Jornalismo e vou tentar em uma particular pra Gestão 
Ambiental também. Com meu salário eu me mantenho e uso também pra ajudar em 
casa, é pra manter também a minha família, tem a minha mãe e mais quatro irmãos[...] 
eu sempre quis seguir a profíssão de jornalismo, sempre quis ser jornalista, então as 
minhas perspectivas daqui pra frente é trabalhar e fazer a minha faculdade, talvez se 
eu conseguir, entrar na área de Gestão Ambiental e ganhar bem melhor, aí faço minha 
faculdade de jornalismo, hoje a minha profíssão é de vendedora, mas a profíssão que 
eu gostaria de fazer sem pensar é Jornalismo (Suzana - 20 - anos - Vendedora -
Entrevistada na loja em que trabalhava no centro comercial de Rio Branco). 

No grupo de jovens mais adultos, acima de 23 anos e que não conclufram o 2° 

Grau, constata-se um significativo afraso escolar: 

Eu tô no úhimo ano do 2° Grau, eu continuo estudando, estudo a noite e espero esse 
ano terminar, esse ano eu pretendo fazer concurso, eu passei quatro anos parado sem 
estudar, na época eu casei, foi uma época puxada, eu me casei com 19 anos, e tenho 
uma filha de cinco anos, mais já sou separado [...] desde os 18 anos que eu sou virado, 
sempre ajudei os meus irmãos, e já trabalhei em muitas Coisas, já vendi pão, refresco, 
salgado, já trabalhei como Office boy num órgão público, e agora tô aqui guardando 
carro faz quatro anos, só que aqui é puxado, o pessoal pensa que é fácil mais não é, 
agente é xingado, agente rala, vai pro sol quente [...] 

Para José (24): 

Eu estudei até o segundo ano do 2° Grau, mais não cheguei a concluir não, eu estudei 
sem parar, aí depois que eu amimei família aí tive que trabalhar né, o tempo ficou 
mais curto, aí não deu mais pra estudar, eu quase voltava esse ano, mais agora eu não 
sei se volto não. Eu estava com vontade de voltar porque aparece muito concurso, aí 
eu queria terminar pra mim fazer esses concursos que aparece, eu queria buscar os 
concursos pra trabalhar de empregado, porque nisso eu tenho mais segurança 
(Edimilson, 25 anos). 

Madefra ao falar da hnportância do ensino médio coloca que a educação tem um 

importante papel para enfrentar a persistente desigualdade social. Em suas palavras a 

educação trás diversas outras implicações relevantes que atuam de forma indireta e 

colaboram para a compreensão dos mecanismos que entravam o desenvolvimento e atuam na 

persistência da pobreza e da desigualdade (Madeira apud Camarano, 2006, p.l47). O olhar 

para as narrativas levando em conta o que diz a autora reflete uma realidade social muito mais 

preocupante quando o próximo gmpo a ser analisado, corresponde a uma juventude que não 

conseguiu nem ao menos sair ou ulfrapassar o ensino fimdamental. Esse gmpo foi a maioria 

nesta pesquisa, e suas trajetórias refletem relações bem mais problemáticas com a escola. 

Como veremos a seguir, temos uma juventude ainda em idade escolar, sob considerável 

afraso. 
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Tabela 1 - Rio Branco: Jovens entrevistados de 15 a 22 anos - Situação de atraso escolar. 

Aline (18) Parou na 5° Série 4 anos de atraso escolar 

Maikon (20) Parou na 7° Série 6 anos de atraso escolar 

Geana(18) Parou na 5° Série 4 anos de atraso escolar 

Kely (20) Parou na 5° série 6 anos de atraso escolar 

Emerson (18) Parou na 6° série 4 anos de atraso escolar 

Denilse (22) Parou na 6° série 8 anos de atraso escolar 

Ronile (21) Parou na 5° série 7 anos de atraso escolar 

Edimar (19) Parou na 6° série 5 anos de atraso escolar 

Elaboração da autora. 

Tabela 2 - Rio Branco: Jovens entrevistados de 23 a 29 anos - Situação de severo 
atraso escolar. 

Claudia (24) Parou na 7° série 10 anos de atraso escolar 

Wagner (26) Parou na 5° série 12 anos de atraso escolar 

Gean (23) Parou na 7° série 9 anos de atraso escolar 

Manuel (29) Parou na 6° série 15 anos de atraso escolar 

Fabiana (23) Parou na 8° série 9 anos de atraso escolar 

Mafisa (27) Parou na 7° série 13 anos de atraso escolar 

Jucilene (23) Parou na 6° série 9 anos de atraso escolar 

Elaboração da autora. 

Como podemos observar os jovens que não chegaram a concluir o ensino 

fimdamental, quanto os que não concluíram o ensino médio, imersos em atraso escolar 

significativo evidenciam o que diz Madeira: A progressão na educação é fator decisivo na 

constituição da própria identidade juvenil (2006, p. 145). Mas como ter uma identidade 

juvenil justa e apropriada para buscar desenvolver todas as capacidades previstas para esta 

fase, quando lhes faltam os recursos de prover as necessidades básicas? 

Isso constitui imia questão importante, principalmente, quando a vontade latente revela 

a consciência da necessidade de profissionalização. O "desejo" expresso nas narrativas de 

trabalho em poder começar, ou mesmo recomeçar, reflete as dificuldades de muitos jovens 

enfrentarem as mudanças ammciadas para esse tempo de escola e trabalho, ao que tudo indica, 

sob precário anteparo institucional"^. Como lembra Madeira (idem, p.l65) às causas não está 

''̂ Nesse sentido, este é lun processo que atinge jovens de todas as classes indistintamente, mais as repercussões 
são maiores para os jovens que provém de uma trajetória com baixa escolaridade e de famílias de poucos 
recursos, através de persistentes rendimentos precários. A iniquidade de renda afeta sobremodo os jovens 
impedindo-os de atingirem melhores progressões educativas. Madeira (2006:146) corrobora com essa afirmativa 
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nas famílias pobres que não valorizam a educação, antes a culpa do baixo acesso ao sistema 

escolar tem origem em "causas socioestruturais mais profundas". 

Nesse sentido, é importante pensar esse processo aliado a outros de cunho mais global. 

Mike Davis" ' ao analisar os processos de urbanização, aponta que o século da urbanização 

permitiu à cidade consolidar-se historicamente como lugar da emancipação humana; mas que 

esta vem passando por problemas para buscar efetivar esse ideário. Segundo este autor: 

considerando-se os dados de hoje, vemos que os moradores de favelas constituem já 

um terço da população urbana global, em que em uma perspectiva de curto prazo, estima-se 

que essa porcentagem chegará a 50% em quinze anos. Aponta uma situação particularmente 

dramática no Terceiro Mundo em que as cidades absorverão 95% do crescimento 

populacional mrmdial (apud Sades, 2006). 

Para Davis as altas taxas de urbanização radicalmente desligadas da industrialização e 

do desenvolvimento reflete-se na favelização generalizada, proliferação de trabalho informal, 

precário, atomizado, e sem qualquer organização coletiva ou direitos trabalhistas envolvidos, 

os quais são pressionados pela predominância do latifTÓndio no campo, e competição do 

agronegócio. Davis enxerga nisso uma urbanização perversa a qiial sem crescimento para 

balizar, é resultado de uma herança envolvendo os ajustes estruturais em curso há quase trinta 

anos desde a depressão artificial com a crise da dívida externa no final dos anos 70 e dos 

ajustes estmturais impostos pelo F M I ao Terceiro Mundo (Ibidem). 

As heranças desses ajustes estmturais estão baseadas ainda na queda dos salários, no 

desemprego e no drástico corte nos serviços públicos, e isso para Davis representa um ajuste 

de caráter profimdamente antiurbano, projetado para reverter qualquer viés urbano que 

existisse nas políticas de bem-estar social, na estmtura fiscal ou nos investúnentos 

govemamentais. Davis aponta ainda, um fenómeno novo ligado ao fato de que o maior 

crescimento populacional atual e futuro estão ocorrendo em cidades médias de segundo nível 

e não mais em metrópoles gigantescas. Este autor argumenta que a atual urbanização sem 

desenvolvimento não é mais atraída pela oferta de empregos em centros industriais 

quando pergunta "o que toma ou mantém esses jovens mais pobres? O fato de ter um filho a mais ou todas as 
dificuldades que enfrentam para ter acesso a um emprego estável e com bom rendimento? É claro que são as 
dificuldades impostas por sua formação educacional precária" nesse sentido finaliza referindo-se as aos jovens 
que já vivem a maternidade e/ou a paternidade, que é claro esses jovens não são pobres por esse motivo, mas sim 
pelo fato de persistir uma formação educacional precária. 

Urbanista e pesquisador americano trabalhou seus dados a partu- do relatório feito em 2003 pelo Programa de 
assentamento das Nações Unidas de onde discutiu suas ideias em Planet of slums. New York: www Norton, 
2006. 
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tradicionais, e sim pelo processo de uma migração forçada do campo para as cidades, apesar 

da queda da oferta de emprego e do crescimento negativo de suas economias (idem). 

Diante desse contexto de mudanças Davis aponta que surgem assim, cidades 

inteiramente favelizadas, e dominadas pelo trabalho informal, que passa a constituir um 

"proletariado informaf' como classe social de crescimento mais rápido e sem precedentes na 

terra, e o mais grave disso é que esse proletariado informal não constitui um proletariado 

pronto a ser incorporado pelo mercado de trabalho, mas sim um verdadeiro resíduo global 

sem o poder económico estratégico da mão-de-obra socializada, mas maciçamente 

concentrado num mundo de barracos em tomo dos enclaves fortificados dos ricos urbanos . 

Analisar as perspectivas dos jovens através dos condicionantes da urbanização e do 

crescimento do trabalho informal, precarizado, atomizado-, e sem qualquer organização 

coletiva, ou direitos trabalhistas envolvidos, requer uma análise mais detida acerca das 

questões relacionadas ao contexto social especifico a que estes jovens estão inseridos hoje na 

cidade de Rio Branco, no Acre, para podermos tirar, então, algumas conclusões à luz das 

análises já obtidas por Davis. 

Primeiro podemos identificar para o caso específico de Rio Branco não o cenário de 

favelas, mas o de uma progressiva periferia expandindo-se floresta adentro, contribuindo para 

gerar a imagem de uma cidade espalhada e com consideráveis espaços vazios entre si. Dados 

mostram que o crescimento urbano ocorrendo através do Terceiro Eixo Ocupacional de Rio 

Branco desde 1971 foi concomitante ao imcio do desmatamento no Acre e em Rio Branco de 

forma mais especifica no periodo de (1971-1982) conforme tabela abaixo: 

Tabela 3 - Desmatamento no Acre entre 1975 e 1980 

Anos Km % área total do Estado 

1975 1.165,5 0,8 

1978 2.464,5 1,6 

1980 4.626,8 3,0 

1975-1980 8256,8 5,4 

Fonte: Banco Mundial apud Basílio, 2001, p. 8, apud Lima, 2006, p. 76. 

Cf., In. Emir Sader (org) - Contragolpes. São Paulo: Boitempo, 2006. "Mike Davis "Planeta Favela: a 
involução urbana e o proletariado informal" também "Urbanidade em questão: a explosão das favelas e o 
crescimento chinês" Reunião de 4 artigos publicados na Folha de São Paulo, Caderno Ilustrada, coluna Forma e 
Espaço "O paradoxo da cidade" (03 de julho) "Multiplicação sem Promessa" (10 de julho), e o "híbrido rural-
urbano" (17 de julho), e ainda "Salto para onde?"(24 de julho de 2006). 
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Os desmatamentos foram tamanhos que, de acordo com o Banco Mimdial, entre 1975 e 1980, cerca de 

5,4% das terras acreanas foram desmatadas. Hoje quase três décadas depois, percebe-se que as 

políticas de govemo empenhadas em manter a floresta de pé, mais precisamente depois da 

década de 90 do século passado, continuam presenciando a expansão dessa periferia pelo 

surgimento gradativo de novos bairros sem qualquer infra-estmtura dando contmuidade, ao 

processo urbano no meio da selva. 

A cidade na (e da) floresta agora é abatida não mais pelos interesses de gmpos 

madeireiros e agropecuários, como foi no passado, mas pela pressão de imia migração rural-

urbano que ainda não deu sinais de terminado, e também pelo próprio adensamento 

populacional verificado nas últimas décadas na capital. Assim o desafio presente para as 

políticas urbanas locais consiste em gerar condições dé infra-estmhora iu"bana para uma 

periferia que se expande, agora, por dentro da floresta. 

A periferia de Rio Branco, antes de ser vista como extensão do desmatamento, 

representa parte integrante do mesmo território, caudatária que se tomou dos novos processos 

de urbanização, principalmente, se levarmos em consideração que há bem pouco tempo, essa 

periferia já foi alvo de conflitos fimdiários, em fimção das populações advindas dos seringais 

aportarem nesses locais, que antes, eram fazendas e colónias, concentradas nas mãos de 

latifimdiários donos dessas terras'^', questão essa, já aprofimdada no capitulo I I . 

Dessa forma. Rio Branco absorvendo uma população virbana que em 2000 apresenta, 

com esse crescimento, uma nova situação de cidade média, daí por diante, as formas de 

trabalho que irão transcorrer nesse cenário por migrantes e gerações posteriores em busca de 

sobreviver na cidade, bem lembra a "urbanização perversa". Ou seja, altas taxas de 

urbanização desligadas da industrialização, o que nesse caso é verificável, pelo fato da 

economia acreana não ter seguido uma trajetória industrializante ter svias bases económicas, 

sempre assentadas na economia da borracha, e subsequentemente na economia de serviços 

centradas a partir da administração pública, e também pelo avanço do setor informal, 

comércio e serviço. 

Lima (2006, p. 66), nos abre uma compreensão desse processo quando evidência que o "govemo Joaquim 
Macedo tinha consciência da formação de "bolsões" populacionais na periferia e da necessidade de uma política 
de terra voltada para a resolução dos problemas rurais, contudo, não observou a forma desorganizada em que 
estava a estmtura fimdiária acreana, tampouco abriu acesso à terra para a maioria dos trabalhadores do campo. 
Pelas políticas adotadas - ou falta delas - o fluxo populacional, que havia dúninuído no govemo do seu 
antecessor, voltou a crescer, impelindo as populações, pela necessidade de sobrevivência, à periferia dos centros 
urbanos, em grande medida, á periferia de Rio Branco" (Cf. Lima, 2006, p.66). 
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Quanto a um processo de urbanização desligado do desenvolvimento (como aponta 

Davis), para a realidade socioeconómica que estamos analisando toma-se mais complexo, 

tendo em vista a preservação da floresta, como pressuposto para encaminhar uma perspectiva 

de "desenvolvimento sustentável", porquanto, tem em vista com isso, uma nova escrita de 

cidade. 

Assim, neste cenário de novas questões, colocadas pelas mudanças no mundo do 

trabalho e da produção visando um desenvolvimento sob novas perspectivas, alavancadas 

pelas discussões socioambientais no período contemporâneo, verifica-se um "novo" 

direcionamento para o que se tem procurado denominar como "desenvolvimento sustentável". 

No Acre, entendemos isto enquanto descreve e sintetiza um projeto político, um estilo de 

ação, ao retomar nas práticas sociais locais o legado da floresta em pé. 

Por ora, cabe reter que as mudanças mais significativas que os jovens da atual geração 

têm para enfi-entar no cenário social local, passam por estas novas ordenações onde a 

proliferação do "trabalho informal", precário, atomizado, e sem qualquer organização coletiva 

ou direitos trabalhistas, também atinge uma ampla juventude amazônica, sob a marca da 

"urbanização perversa". Nesse sentido, Davis ao apontar que a herança desses ajustes 

estmturais está consubstanciada na queda dos salários, no desemprego e no drástico corte nos 

serviços ptiblicos, poderíamos observar que esta é uma herança apenas parcial para analisar o 

cenário socioeconómico de Rio Branco, quando na atualidade verifica-se uma ampliação 

considerável de intervenções urbanas na cidade, em serviços de infra-estmtura e busca de 

ampliação envolvendo os processos produtivos na economia dessa cidade. 

Essas mudanças refletem diretamente nos vínculos que a juventude em Rio Branco 

passa a ter como perspectiva de inserção no frabalho, e que em muitos casos estão dominadas 

pelo frabalho informal. Acrescentamos aqui o fato de esse processo afetar mais largamente as 

crianças e jovens. O crescimento do trabalho informal no cenário económico das cidades 

representa o maior perigo para o desenvolvimento pleno da juventude. Esse processo revela-

se um dos maiores limites que a juventude precisa enfrentar para poder conseguir melhor se 

posicionar no campo das possibilidades sociais através de melhores empregos e sob mveis 

mais elevados de qualificação. 

Reatamos a discussão com a juventude em Rio Branco, que sofre pela ausência de 

emprego e pela presença de frabalho de forma intermitente e está seriamente ameaçada pela 

não constituição de um itinerário socioprofissional, de não melhorar suas condições de vida, 

nem sua posição na estmtura das ocupações, portanto, sua remxmeração individual e coletiva. 
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Poder galgar melhores postos na estrutura de emprego em nível local devido os altos índices 

de defasagem idade-série verificados em suas trajetórias escolares tanto no ensino 

fundamental, médio e superior são variáveis que têm levado essa juventude a experimentarem 

desigualdades ao longo da vida, considerando os pontos de partida apresentados pelo seu eixo 

familiar'^"^. Os processos de segmentações sociais experimentados pelos jovens na atual Rio 

Branco, vão muito além das situações de segmentação no mercado de trabalho e da 

segmentação educativa, que os paralisa na cena da vida social e económica, na verdade essas 

segmentações se encontram enraizadas de forma mais profunda no próprio "chão da cidade", 

ou seja, no próprio território. 

Essa questão aliada à problemática do trabalho precoce de trabalho com ausência de 

emprego que o jovem em Rio Branco vem ertfrentando e sem poder contar com redes 

materiais estruturadas, conduz para um cenário que reflete as possibilidades e necessidades 

imediatas de poder contar com estruturas de oportunidades que possam viabilizar sonhos e 

perspectivas revelados pela juventude. Assim, essas estruturas constituem um elemento 

indispensável para ampliar o espaço social do jovem. 

Sob essa ótica, as questões que M. Davis levanta são importantes por favorecer 

diretamente, uma leitura de como os jovens estão sendo inseridos na compreensão da nova 

ordem urbana, que para o contexto de algumas cidades, de modo específico em Rio Branco, 

onde a presença de um proletariado informal não constituindo um exército de reserva pronto a 

ser incorporado pelo mercado de trabalho, tem muito a dizer sobre as repercussões da 

globalização na vida socioeconómica dessa juventude. 

Davis, observando que o crescimento urbano mimdial não seguiu os passos 

industrializantes de Manchester^ Chicago ou Berlim, (como já observamos alhures) entende 

que a favela expressa a novidade de um verdadeiro resíduo global sem o poder económico 

estmtégico da mão-de-obra socializada em meio a um concentrado mundo de barracos em 

tomo dos enclaves fortificados dos ricos urbanos. Fazendo um paralelo, poderíamos dizer 

para o caso específico, que aqui a periferia expressa laços também com um resíduo global, 

diante de uma mão-de-obra que sempre perde cada vez mais poder frente ao processo de 

frabalho, a começar pela juventude. Indicando deste modo a presença de rotas laborais cada 

vez mais individualizadas. 

No Acre os índices de defasagem idade-série no ensino fundamental e médio, revelaram um qxiadro 
assustador em 2001 sua posição era de 27° lugar (último) no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
O Ensino Médio na capital em relação à distorção idade-série em 2005 chegou a 80,02% mas em 2008, essa 
media cai para 36%. Fonte - Secretária de Estado de Educação. 
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3.5. Juventude: entre Segregação Residencial e Estrutura de Oportunidades. 

As narrativas seguintes expressam a visão do jovem sobre o seu local de moradia (a 

periferia), fornecendo os indícios das relações segregadas que vivenciam: 

Onde moro não é asfaltado não, lá tem só a piçarra, o barro, quando chove lá, tem que 
sah com um negócio no pé, é muito mim o acesso (Ronile, 21- Morador do bairro Sobral 
-Baixada). 

(...) onde moro não tem asfalto, agente mora numa invasão na Maria Angélica, quando 
chove, lá fica tudo cheio de lama" (Denilse, 22 - Moradora do bairro Baia Velha -
Baixada). 

Para chegar á minha casa até certa parte é asfaltada, mas lá mesmo não tem asfalto, lá é 
esgoto, não tem saneamento básico, não tem praça, na época da eleição até que tavam 
fazendo, mas aquela partezinha onde moro parece que esqueceram, fizeram mais lá pra 
frente, foi onde agora constmíram dois colégios, então pra lá ele fizeram esse trabalho, 
agora lá na ma não, não fizeram nada disso, agora tá dando pra passar porque não tem 
muita lama, tá dando pra sair bem (Jucilene, 23 - moradora do bairro Boa União na 
Baixada). 

Aqui agente é uma juventude sem eu moro aqui na beha do rio, lá alaga, a água ta lá 
dentro do terreno [...] eu gosto de lá, mas eu quero ter o meu canto mesmo, mas as minhas 
condições não é boa, pra gente ter o canto só da gente, aí agente ta lá por enquanto (Kely, 
20 - Moradora rua, sem asfalto, sem acesso aos benefícios urbanos mínimos. Eu moro na 
Baia Nova, a rua é de barro, tem uma vala lá na frente esgoto a céu aberto (risos), é assim 
mesmo. A mmha casa é de madeira de uma água, e tem só um quarto mesmo normal, eu 
gosto do lugar onde eu moro, porque mmha mãe mora perto, meu mnão, minha irmã, 
minhas tias...mas gostaria de ver armmado o esgoto, porque é a céu aberto mesmo, além 
do mais minha família mora todinha lá (Mafísa, 27). 

Onde eu moro não tem nada, é aqui na Baixada mesmo, lá a rua não é asfaltada, quando 
chove fíca tudo melado, é difícil da gente passar, e agora que, porque aqui é baixada, 
agora tá na alagação, tá perto de chegar na casa dela, aí se subh mais, vai chegar lá na 
minha casa também. Lá num tem praça, tem muito é lama mesmo, perto de esgoto, o 
esgoto é a céu aberto (Gleiciane,15). 

Agora aonde eu tô morando tá precisando de muito saneamento básico, inclusive lá 
chega IPTU direto na porta pra pagar, mais olha tem um esgoto na frente da minha casa, 
quando chove entra água pra dentro da mmha casa, eu tenho que atrepar tudo, geladeira, 
sofá, tudo, pra mim não ver as minhas coisas molhando, e aqui no João Eduardo (bairro) 
mora eu meu esposo, e três filhos numa casa atrás, na frente mora a vó dele, agente mora 
no terreno da vó dele, com ela e mais a filha dela (Fabiana, 23). 

Eu não moro por aqui não, eu moro na Defesa Civil, lá as ruas são tudo cheia de buraco 
(risos). O esgoto lá é na principal né, mas nas travessas as ruas é tudo esburacada, é lixo 
demais, até esse negócio da Dengue tava dando lá, aí eu peguei essa dengue e passei bem 
umas três semanas arriado mesmo, agora que eles estão começando a limpar as ruas né, 
esse negócio de esgoto é um piche, coisa medonha é tudo podre (Madson, 21). 
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Enquanto agente de saúde, Francisco, 25, que tem seu trabalho exclusivamente voltado 

para esta questão nos bairros da Baixada, constata os desafios de sua mais nova atividade 

frente às condições infra-estruturais dos bairros quando fala das condições sócio-habitacionais 

no Tercefro Eixo Ocupacional de Rio Branco. 

O motivo maior que leva essas pessoas a adoecerem é o saneamento básico, a rede de 
esgoto, uma água de qualidade. Como aqui não tem infra-estratura nenhuma aqui no 
bairro, agente percebe como agente de saúde que se tivesse isso, agente veria que as 
pessoas teriam qualidade de vida melhor [...] eu moro aqui no bairro mesmo, já há 15 
anos, não tem infra-estmmra nenhuma, passa um esgoto a céu aberto ali próximo a minha 
casa, a minha casa é de madeira e não tem uma rede de esgoto e não tem uma infra-
estmtura nenhuma. É muito complicado falar pra esse povo se cuidar, falar de saúde 
preventiva aqui na Baixada, quando os bairros não têm e nem oferece muita infra-
estrutura e saneamento básico para poder evitar as doenças. Agente espera que o poder 
público tome uma posição e possa realizar alguma infra-estmtura aqui no bairro Airton 
Sena I e I I que justifique a prevenção e a promoção de saúde que eles tanto levam a gente 
a falar. (Francisco trabalha levando saúde preventiva para a sua micro-área na 
Sobral onde faz o atendimento a mais ou menos 147 famílias). 

Os relatos seguintes confirmam a exemplo dos que até aqui se seguiram, uma situação 

coletiva de vivências juvenis com precário acesso as estruturas de oportunidades vivenciadas 

os bairros da cidade, de forma mais especifica na Baixada. Mesmo que obras de urbanização 

estejam sendo implantadas na Baixada, fica claro que as decisões de intervenção urbana das 

duas últimas décadas na cidade, foram orientadas inicialmente para o centro da cidade, através 

da recuperação dos espaços púbUcos e criação de novos, o que tem demorado muito para 

atingir a vida dos moradores pobres da periferia' 

Mas as estrutura de oportuiúdades como probabilidade de acesso a bens, e serviços são 

diferenciadas na própria Baixada e reduz consideravelmente o acesso a espaços públicos para 

o jovem à medida que suas moradias ficam afastadas das vias estruturantes'^'*. A identidade 

urbana e as possibilidades de acesso aos bens coletivos e seus equipamentos como calçadas. 

Nas narrativas de Magno (24) essa demora é expressa da seguinte forma "Onde moro boa parte do bairro 
deixa a desejar, mas tem um projeto que dizem que vai sair né, pra tirar esses negócios de esgotos. Agora assim, 
no caso de esporte, nós temos ali o Areial, por enquanto só o areial, ou o bairro aqui vizinho que é o aeroporto 
velho, o areial é uma área de terra particular de mn rapaz, que ele cedeu pra nós brincar lá, ou então agente tem 
que se deslocar por Aeroporto Velho onde tem o SEJA (Secretaria Estadual da Juvenmde) mas aqui mesmo no 
bairro mmi tem não". 
'̂ ^ Essas vias reestmturam totalmente a cidade a partir de corredores devidamente urbanizados ao longo da 
cidade e respondem por grandes projetos de urbanização sustentável, através de parques, calçamento e 
tratamento paisagístico ao longo dessas vias estraturantes. Pensados para oferecer uma maior qualidade de vida 
ao morador da cidade, a lu-banização atual revela uma forma de estar na cidade dotada de espaços planejados e 
acessíveis ao morador urbano. 
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ruas asfaltadas, rede de esgoto, praças esportivas, escolas e comércio têm se apresentado mais 

eficaz à integração daqueles que habitam nessas vias. 

No entanto, por onde as vias que estruturam a mobilidade dos moradores passam, 

verificam-se também contrastes em relação às ruas e becos que ficam ligados ao longo dessas 

vias por meio de um emaranhado de acessos criados pelos próprios moradores como forma de 

chegar às suas residências. Nessa "morfologia do improviso", observam-se ruas 

completamente submersas pelo matagal e pelo esgoto, onde os moradores criam passagens 

feitas de madeira em forma de tmi trapiche que lhes garantam a acessibilidade até seus locais 

de residência. 

Para Kaztman (2001), a ausência de estruturas de oportimidade aciona, sobremaneira, 

os efeitos dos processos da segmentação social e, de forma específica, a segregação 

residencial, tomando-se porta aberta para uma juventude em situação de risco e 

vulnerabilidade. 

Considerando, considerando-se que a segmentação do mercado de trabalho, e do 

processo educativo não está dissociada da segregação residencial, resta-nos pensar - em 

relação às estraturas de oportimidades postas em ação pelo Estado nos últimos tempos por 

meio das políticas urbanas -, como isto está sendo feito, com relação à periferia. 

Nesse aspecto temos uma questão ambiental a ser tratada e uma questão social a ser 

melhor aprofundada, no sentido de desmistificar a noção de uma sociedade integrar-se apenas 

pelo aspecto ambiental, sem que as condições socioespaciais fomeçam legalidade a este 

sistema sociomnbiental de forma mais ampla. Essa assertiva é importante para mensurar as 

estraturas de oportunidades que essa juventude acessa para ser incluída pelas políticas urbanas 

ao visarem rrnia nova escrita de cidade, e com isso, buscar referência em sustentabilidade 

virbana nessa parte da Amazónia Ocidental. 

Kaztman, ao procurar destacar as peculiaridades presentes na composição da atual 

pobreza urbana na America Latina destaca uma debilitação progressiva dos vínculos com as 

fontes dos recursos, criando dificuldades para que metas como a conquista de cidadania plena 

por meio do trabalho seja alcançada. Em svias palavras: han sido seducidos por uma sociedad 

moderna em sólo pueden participar simbolicamente, no pudiendo superar por sus propios 

médios los obstáctdos para alcanzar uma participación material equivalente (Kaztman 2001, 

p.23). 

Ainda apoiando-se em Kaztman, a progressiva debilitação dos vínculos que estes 

jovens apresentam com as fontes de reciffsos revelam desafios para a produção da "cidade 
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sustentável". Para estes jovens a participação apenas simbólica é luna realidade previsível, já 

que suas narrativas evidenciaram que não conseguem alcançar uma participação material 

equivalente. Ou seja, o discurso e as práticas de uma "cidade sustentável" não estão apenas 

seduzindo, estão ainda longe de propiciar aos jovens fontes de recursos mais equitativas. 

A esse respeito Kaztman (2001, p. 11) destaca no processo da segregação residencial o 

seguinte: L a población de las ciudades se va localizando em espación social homogénea. 

Entre los factores más importantes que se invocam como antecedentes de estos procesos están 

el grado de urbanización y la urbanización de la pobreza. 

A homogeneização do espaço social é a principal característica que a segregação 

residencial evidencia consorciada aos efeitos da segmentação do mercado de trabalho. Isso 

pode ocorrer por meio de atividades de trabalho comvins que vão conformando um mesmo 

nível socioeconómico de seus habitantes. Esse processo influi na formação das distâncias 

sociais afetando a proximidade e a interação cotidiana entre pessoas de distintas classes 

(Kaztman, idem, ibidem). Para este autor isso constitui o desafio central que enfrentam os 

pobres urbanos para alcançar los umbrales de acesso a la ciudadania plena y legitimar sus 

pretensiones de integrarse em la sociedad em condiciones de igualdad (ibidem, p, 13). 

A morfologia social urbana sofre, portanto, influencias tanto das oportunidades de 

inserção laboral quanto das possibilidades da população estar sendo integradas por redes 

educativas em que se possam efetivar relações cotidianas com pares de oufros extratos e poder 

desenvolver com estes códigos comuns em condições de igualdade. Nesse sentido a 

segregação residencial é reveladora de um propósito desintegrador, gestada no âmbito maior 

de uma fuerte declinación de las oportunidades ocupacionales y de lãs remuneraciones 

relativas de los trabajadores no calicados (Kaztman, 2001, p. 14). 

Para o autor, esses processos se reforçam mutuamente. Escola, frabalho e localização 

residencial na cidade não devem ser entendidos de forma isolada e separada; antes, 

evidenciam imia lógica de influencias mútuas em que la concentración espacial de pesonas 

que comparten estas características refuerza la precariedad dei grupo por vária vias (Idem 

ibidem). 

Assim, essa pesquisa evidenciou jovens compartilhando características comuns quanto 

ao uso dos serviços, quanto aos processos de inserção no trabalho, e a desintegração pelo 

processo escolar caracterizando dessa forma, uma juventude onde los efectos negativos de 

todos estos procesos sobre el bienestar de los pobres urbanos y sus possibilidades de 

integración social se vem agravados por la combinaciónperversa de [...] graves privaciones 
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materialesy escasas esperanzas de alcanzar logros significativos merced al empleo " (ibidem, 

p. 16). 

A segregação residencial constitui um problema inter-relacionado, por isso, não basta 

uma análise isolada sobre habitação, trabalho e escolarização. Estes são processos que agem 

conjuntamente e têm implicações conjugadas. E m Rio Branco a presença de jovens vivendo 

em espaços segregados evidencia-se por meio das narrativas que passam a mformar situações 

de vivência sob precário acesso a bens e serviços a partir de moradias precariamente 

estrutm-adas. A segregação residencial desse modo é experimentada em conseqiiência das 

influências advhidas de problemas previamente relacionados à segmentação do mercado de 

trabalho e da escola que essa juventude enfrenta de forma coletiva, mas vivenciada por esses 

jovens de forma individual. 

Contudo é preciso levar em conta que, a composição social desses bairros na Baixada 

passa por significativas mudanças que são reveladoras das disparidades de acesso que aí 

existe. Há, portanto, diferenças na qualidade da infra-estrutura de serviços, fransporte, e 

espaços de recreação, permitindo que a segregação seja vivida afravés de variações em um 

mesmo processo socioespacial. Como as narrativas evidenciaram, há, também, uma 

juventude que circula entre espaços de transição em que há presença de estruturas de 

oportunidades e por isso a incidência de segregação residencial é menos proeminente, porém 

não subsumida: 

Eu moro com a minha mãe, o transporte é pertim de casa, falta rua, ma mais urbanizada 
mais asfaltada, só isso mesmo, eu tenho vontade de ver isso aqui mais arrumado, afinal é 
o bairro que agente mora né (Manuel, 29 - Morador da Baixada). 

Onde eu moro tem escola, só que a ma mesmo não tem, é uma barro mesmo, quando 
chove só um sete léguas mesmo, ou então descalço (Gean, 23). 

Para estes jovens que estão nestes espaços de fransição, há uma percepção clara sobre 

o fransitar entre o barro e o asfalto'^^, estas, representam um fator decisivo para a constituição 

da identidade urbana juvenil, como Poe exemplo. 

Percebeu-se nas entrevistas com estes o fato de que quando se referiam a rua com presença de lama (barro), 
estes expressam sentimentos diversos que demonstravam certa vergonha em morar nesses locais, revolta por seu 
bairro não estar ainda arrumado como outros paralelos aos seus, resignação, ou simplesmente risos que 
expressavam certo humor ao ter que vivenciar essas situações todos os dias. Em relação aos que moravam no 
asfalto ou próximo a este, o sentimento que se evidenciava, era de satisfação, alegria, dando a entender que suas 
condições na periferia não ocorriam em meio a uma periferia desassistida dos benefícios urbanos, e neste caso, 
era comum estes elencarem uma a uma as benfeitorias que seu bairro tinha como veremos mais a frente nas 
narrativas seguintes. Assim para a juventade investigada observou-se que o transito enfre o barro e o asfalto 
demarca também posições na localização destes na cidade e efetiva uma identidade urbana mais ou menos 
desfavorável à medida que este processo se aproxima mais do barro "lama" ou do asfalto respectivamente. 
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Para Manuel, 29, que vislumbra o asfalto, ver o bairro um pouco mais arrumado revela 

o desejo de estar em uma condição urbana mais favorável, enquanto para Gean que vislumbra 

o "barro", a ironia em sair da rua onde mora apenas de posse de um "sete léguas" (bota de 

borracha de cano longo), revela o sentimento negativo de morar nessa fronteira onde a 

urbanização está na iminência de chegar Muitas vezes está bem perto, na verdade, as vezes 

faltando só uma rua ou mesmo uma quadra, na expressão deles: está bem aí, mas que ainda, 

não chegou à sua porta. 

Desse modo, asfalto e barro ganham representações no simbolismo urbano juvenil e 

revelam dimensões subjetivas nos processos da segregação residencial com desfechos 

diferenciados, e que faz a cidade ora avançar pelo asfalto, ora retrair-se pelo barro. Este 

processo, a urbanização encontra na fronteira com a floresta, e por isso demarca sua presença 

aqui e acolá. Como as narrativas evidenciaram, tem escola, mas não tem asfalto, tem rua, mas 

não tem saneamento básico, tem esgoto e lixo a céu^berto. 

Esse estar entre a floresta e a cidade corresponde à presença e/ou ausência das 

estruturas de oportunidades, cujas implicações podem privar ou inserir parcelas desses jovens 

às condições de maior justiça socioespacial na cidade'^^. Para Kaztman quando não se 

observa possibilidades das estruturas de oportunidades serem acionadas há populações 

vivendo em condições cada vez mais precárias favorecendo o agravamento das distanciais e 

diminuição de chances de obtenção de êxito destes na sociedade. Ao passo que, aqueles que 

dispõem de melhores condições evidenciam processos de segmentações diferenciadas no uso 

dos serviços e, portanto uma melhor posição quanto ao uso coletivo da cidade: 

onde moro as raas são tudo asfaltada, num tem escola não, mas o acesso é bom, 
armmaram recentemente, a raa antes pra andar era ruim, nem sapo passava, quando 
chovia tinha que ficar dentro de casa preso, pra sair só mesmo de canoa (risos) (Emerson 
18). 

Neste caso as Estraturas de Oportunidades pode tomar-se propulsora para que a sociedade possa avançar sob 
lun maior regime de seguridade social. Pela Constituição Federal em seu Artigo 194 - seção I - A seguridade 
social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados 
a garantir os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Antes em seu Artigo 193 - Da ordem 
Social - esta tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Assim sob o 
principio de que a seguridade social é financiada por toda a sociedade conforme prevê o Artigo 195 - da Ordem 
Social, a busca de uma sociedade ainda poder permanecer integrada e poder ser pensada de forma coletiva lança 
as bases para o principio de que a desagregação social possa ocorrer em menor escala. Neste aspecto o desafio 
está em como fazer com que a sociedade avance através das forças integradoras de uma maior seguridade social 
que permita na expressão de Kaztman (2005) "mantener abiertas importantes avenidas de movilidad social", (p, 
136). 
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Onde eu moro a rua é asfaltada, tem área de esporte, tem o SEJA (Secretaria Estadual da 
juventude Acreana) perto, mas eu nunca frequentei não, a água é de poço mesmo (Gean, 
18). 

Eu moro lá no João Eduardo, onde eu moro tem uma praça tem escola, a rua que eu moro 
é barro não é asfaltada não, saneamento e esgoto lá tem (Maikon, 20). 

Onde eu moro tem tudo, eu moro ali na Rua Blumenal da Baia Velha, tem escola na 
esquina, o ônibus passa na principal, a nossa rua é atijolada, é bom (Aline 18). 

A minha casa lá no meu bairro tudo é perto, é tudo bem, tudo bem, agora que fizeram 
aquela rua todinha, lá na Sobral, fizeram todinha, tá de boa, tem tudo, até quadra (Átila, 
20). 

A partfr dessas narrativas há na Baixada uma vivência juvenil mais integrada e menos 

segregada frente ao crescimento urbano pelo Tercefro Eixo Ocupacional em termos físicos, à 

medida que a probabilidade de acesso a bens e serviços induz a uma maior acessibilidade 

urbana*^'. 

Aqui a segregação residetícial passa a ser amenizada pelo acesso aos serviços urbanos, 

que embora estas populações estejam ainda organizadas no espaço pelas atividades e 

características sócio-ocupacionais semelhantes, a presença de estruturas de oportunidades por 

meio de infra-estrutura urbana e acesso a bens e serviços diluem, em certa medida, essas 

desigualdades no território. 

Isso explica porque a unidade social pelo território não depende exclusivamente de 

dimensões económicas, mas também envolve decisões políticas na ora de gerir os bens 

coletivos no espaço urbano, principalmente em direção aos territórios da periferia, onde há 

uma concenfração juvenil considerável que apresenta demandas intermitentes de acesso aos 

benefícios da urbanização. Esse processo coloca essa juventude em condições sociais mais 

vantajosas, ao permitir que sejam acionadas as redes materiais de existência, que lhes 

favoreça explorar melhor o campo das possibilidades sociais na cidade, e mesmo no bairro 

onde residem e vivem suas experiências coletivas. 

Nesse aspecto, as estruturas de oportunidades são refletidas no espaço mais imediato 

das vivências juvenis e têm o papel de frear as disparidades de acesso aos bens sociais e 

equipamentos urbanos na cidade, enfre os diferentes grupos que para aí afluem. Portanto, a 

acessibilidade urbana tem caráter preponderante e mesmo emergencial capaz de inibfr a 

O que não deixamos de desconsiderar que mesmo esta acessibilidade urbana depende de rendas para a 
mobilidade dessa juventade, que em muitos casos não têm como fazer esta mobilidade devido aos parcos 
rendimentos diários sob o trabalho precarizado. Suas despesas com transporte para a locomoção no trabalho na 
cidade em muitos relatos observados em suas narrativas deixavam evidentes o uso da bicicleta, ou mesmo a 
locomoção a pé, para chegar aos seus locais de atividades. 
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ameaça de isolamemo social Kaztman (2001) entre esses grupos, na medida em que amplia e 

toma possível um maior fluxo de interações e de encontros: onde eu moro tem escola perto, a 

minha casa é perto da (rua) principal, não é asfaltada mais tem um acesso assim, bom, 

agente entra num beco, onde a passagem é de madeira (Marta, 23). Onde eu moro é bom, 

tem acesso bom, eu moro na (rua) principal do ônibus (Clessilvânio, 18). 

As estmturas de oportunidades evidenciam dessa forma efeitos diretos na distribuição 

da população juvenil no território da cidade, refletindo na organização do espaço urbano e 

consequentemente nas desigualdades de renda existentes na sociedade. 

Ao expandir os benefícios da urbanização para mais territórios na cidade pode se 

concluir que as iniciativas govemamentais imbuídas em promover expansão das estmturas 

urbanas nos territórios da periferia têm refreado, em certa medida, a propagação do fenómeno 

da segregação residencial. Na Baixada, observamos que vem ocorrendo investimentos na 

Estrada da Sobral e do Calafate, garantindo maior suporte estmtural por meio dos anéis 

viários de interligação com o Terceiro Eixo Ocupacional de Rio Branco. A integração 

espacial da Baixada favorece acessibilidade entre o centro e ás periferias. 

A "urbanização por dentro" (iniciada pelo centro da cidade) ao sintetizar as 

"intencionalidades do social" representa uma forma de ação em direção à periferia, onde a 

sociedade vem se urbanizando de "dentro" para "fora", e por isso produz vim efeito de vuna 

urbanização que parece estar sempre a caminho, mas que chega em doses lentas. A integração 

social da população, como um propósito de utopia urbana, vem acontecendo pelo impacto da 

urbanização e pela presença das estmturas de oportimidades rumo à periferia. Assim a cidade 

passa a ser dividida entre as partes que já receberam o "choque de urbanização" e as que ainda 

aguardam receber; neste caso, os espaços que se encontram nas bordas da floresta. 

A "urbanização por dentro" visando nivelar e uniformizar os territórios da cidade 

recria a imagem da cidade como que colocando outra no lugar, agora, mais modema, 

funcional, sustentável e "menos desigual" em relação ao acesso à equipamentos virbanos. Mas 

isto é algo que chega aos poucos e em doses profiláticas, continuam revelando logradouros 

que expressam "caminhos", "becos", ou "varadouros" ao invés de mas e avenidas, embora os 

mapas da cidade não descrevam assim. 

É, portanto sobre a "urbanização por dentro" que Rio Branco vem enfrentando o 

desafio de promover unidade social, ampliar a sustentabilidade urbana e garantir às 

populações jovens identidade virbana no periodo mais recente. Sob esse aspecto a citação de 

Lima é oportuna quando diz que ao final de todo esse processo: O lugar visto de dentro é um, 
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e visto de fora é outro, ele não é uno, mas vários e variante dentro do fluxo conjuntural 

(Lima, 2006, p. 121). 

As medidas capazes de gerar e promover o enfrentamemo da segregação residencial 

no território é emergencial na medida em que cerca de 3 1 % da população em Rio Branco são 

de jovens na faixa etária de 16 a 29 anos. Conforme dados da prefeitura. Rio Branco 

concentrar 47% da população de todo o Estado. 

Indicadores como estes se somam ainda as altas taxas de desemprego dos jovens como 

imia grande parcela da força de trabalho na capital tomando prementes as ações que 

combatam a pobreza urbana. Estes indicadores desfavoráveis aos jovens na cidade somam-se 

aos do mercado de trabalho com ausência de emprego e reitera a condição juvenil sob baixas 

perspectivas de mobilidade social. Portanto, considera-se que as ações govemamentais 

desenvolvem uma influência e um papel preponderante para mudar este cenário. 

Pesa sobre as novas gerações as desigualdades sociais neste "Chão de Cidade" e 

Ladislau Dowbor nos auxilia à melhor compreende-las: 

Tradicionalmente, a desigualdade foi vista como um problema de distribuição injusta. 
Hoje vemos com mais clareza que se trata de um processo mais amplo de organização 
económica. Na realidade vivemos numa impressionante economia do desperdício, de 
mão-de-obra, das nossas poupanças desviadas para atividades especulativas, do 
conhecimento tecnológico. Avançamos muito na organização do andar de cima, da 
política para as classes altas e média, da participação do mundo empresarial da 
estabilização da macroeconomia. Mas nenhum país se estabiliza quando deixa de lado 
uma imensa massa de pobres e dilapida os seus recursos,enquanto mudanças mais 
fimdamentais e de grande alcance na natureza do capitalismo moderno'̂ * (Dowbor, 2007, 
p. 98). 

Isso vale também para as cidades, cujos cenários socioeconómicos se pretendem 

sustentáveis, não apenas ambientalmente, mas também em termos de mna maior equidade 

social. Não há como existir cidade sustentável sem justiça social, e o trabalho (entendido aqui 

como principal processo de gerir as coiidições materiais de existência), ainda, é, um eixo 

estmtuiador, mas que pode trazer conseqiiências perversas na produção de existências sociais 

vulnerabilizadas e segregadas. 

Como propõe Singer o capitalismo está atualmente passando por uma ampla transformação nas relações de 
produção, desencadeado segundo sua interpretação pela desindustríalização e pelo desassalaríamento, indicando 
que a primeira consequência disto pode ser vista pelo aiunento brutal do desemprego, segundo o autor a grande 
empresa capitalista mergulhada em mercados globalizados, busca defender-se através da reestruturação, para 
Singer o fato é que durante este processo, a redução da jomada de trabalho encarece o emprego assalariado, 
induzindo muitas empresas a optar por formas mais baratas e mais precárias de adquirir força de trabalho. Isso 
ocorrendo explica o autor ainda que, o efeito da redução da jomada poderá ser perverso, pois reduzirá o emprego 
assalariado formal em lugar de expandi-lo (Cf. In: Singer, 2003,p. 138). 
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Nesse sentido, as narrativas têm evidenciado que tanto as desigualdades qu£into a 

igualdade podem ser encontradas e efetivadas no território e nele poderem ser planejadas, 

como vimos nas relações entre segregação residencial e estruturas de oportunidades. Os 

jovens, exemplo disso, revelam situações menos precárias na cidade, quando há 

possibilidades efetivas de uma existência juvenil menos vulnerabilizada pela presença da 

escola Com isso se pode construir uma cidade a favor da juventude. Nesses tempos de 

ameaça de desintegração pelo crescente aumento do trabalho individualizado e sem vínculos 

institucionais a longo prazo'^^, difimdir a urbanização por todo o território é uma salvaguarda 

para fazer frente ao avanço proporcional da segregação residencial. 

Garantir uma inserção mais justa e eqiiitativa no "chão da cidade" para as novas 

gerações constitui imia tarefa necessária para produção de sustentabilidade urbana. Isto 

requer, no entanto, reconhecimento de dependência mútua (Sermett, 2005, p.l68), onde há imi 

reconhecimento de que um só não basta para sustentar-se. Para Seimett, esse não é vm 

pressuposto baseado em uma relação enfre fortes e fracos, mas pelo contrário, toma-se 

necessário que se reconheçam necessidades mútuas. Para este autor a ligação social nasce, de 

forma mais elementar, do senso de mútua dependência'^" e conclui: o voltar-separa dentro de 

O estudo de Roberto Gonzales envolvendo a desigualdade na duração dos empregos assalariados no Brasil 
evidencia esse processo em ciffso no capitalismo modemo. Gonzales em seu estado constata que As práticas de 
contratação e demissão das empresas conformam oportunidades bastante desiguais no mercado de trabalho: 
dados para as regiões metropolitanas de SP e do DF apontam que metade dos empregos assalariados tem 
duração inferior a 2 anos. A circulação entre empregos de curta duração priva os trabalhadores das 
oportunidades de constituir um itinerário profissional, bem como de melhorarem suas condições de trabalho e 
de remuneração, individual e coletivamente. Além disso, as oportunidades de empregos estáveis não são 
igualmente distribuídos em termos de idade, sexo e escolaridade. Interpreta-se a heterogeneidade na duração 
dos empregos como resultado tanto das diferenças na estrutura produtiva quanto das práticas de gerenciamento 
das empresas, que mantêm um reduzido número de trabalhadores estáveis, submetendo os demais a altas taxas 
de rotatividade (Cf., In: 33° Encontro da ANPOCS - 2009 - Área de Trabalho GT -14 - Desigualdades: 
Produção e reprodução). 

O conceito de configuração de Elias (1980) reforça essa ideia na medida em que de forma similar também 
chama à atenção para o fato de uma relação de interdependência das pessoas ao viverem em sociedade. Segundo 
este autor: O que é que na realidade une as pessoas em configurações? Perguntas desse tipo não podem ser 
respondidas se começarmos por considerar todas as pessoas individuais em si mesmas como se cada uma fosse 
um homo clausus [...]. (Elias, 1980, p.l44). (..) As sociedades são formadas por pessoas interdependentes: as 
estruturas, seja elas casamentos ou parlamentos, crises económicas ou guerras, não podem ser compreendidas 
nem explicadas por sua redução ao comportamento de seus participantes tomados isoladamente. (..) está é a 
razão pela qual a sociologia não se pode reduzir à psicologia, biologia fisica; o seu campo de estudo - as 
configurações de seres humanos interdependentes — não se pode explicar se estudarmos isoladamente os seres 
humanos. Em muitos casos é aconselhável um procedimento contrário — só podemos compreender muitos 
aspectos do comportamento ou das ações individuais se começarmos pelo estudo do tipo de sua 
interdependência, da estrutura de suas sociedades, em resumo, das configurações que formam uns com os 
outros (Cf. In: EUas. N. Introdução à sociologia. São Paulo: Martins Fontes: 1980, p. 78-79). 
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si próprios para as relações intimas mostra os limites da coerência que alcançamos (Sennett, 

2005, p. 162). 

Assim, buscar sustentabilidade urbana, pressupõe compreender a cidade a partir de 

ligações sociais vividas sob diferentes interesses e por diferentes grupos. Isso implica buscar 

produzir uma cidade voltada para todos, quanto aos benefícios do trabalho, escola e da 

moradia. Seu papel ao favorecer que as ligações sociais na cidade sejam sustentadas por 

encontros aleatórios, também permite que se reduza a segregação residencial, enquanto 

promove às novas gerações, iraia sociabilidade na cidade socioambientalmente mais justa. 

Favorece ainda, que estes grupos possam manter-se ligados sem ameaça dos riscos do 

isolamento social, seja, pela riqueza, ou pela vulnerabilidade de condições materiais. 

As Estruturas de oportunidades são assim limites que definem não somente acesso, 

mas também a noção de direito à cidade, e isto, inclui também direito ao trabalho, a escola e a 

moradia previstas em lei pelo estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Constituição 

Federal'^'. 

A segregação residencial influencia nos ajustes estruturais, e aponta vmi caráter 

antiurbano para o território, além de não permitir que a cidade possa melhor se organizar 

enquanto propostas de utopia urbana. Cohsiderando que as atuais experiências de 

modernização da infra-estrutura urbana na cidade de Rio Branco, no Acre, pode-se observar 

que, o "choque de urbanização" na infra-estrutura básica da cidade não deixa de sugerir que 

outra está sendo construída. 

A periferia, com essas medidas, vem sendo aos poucos transformada, deixando de ser 

apenas vmia margem residvial da cidade para entrar, em certa medida, na "essência" do 

processo urbano de forma mais recente. 

Esse fato está demarcado pelo avanço das ações públicas nos territórios da periferia, 

proporcionando um maior espraiamento dos equipamentos urbanos e uma vivência juvenil 

melhor subsidiada pela presença de redes materiais como a dos serviços urbanos. Isso 

possibilita a visibiUdade social da condição juveiúl afravés de espaços melhor estruturados. 

Contribuem assim, para promover o caráter urbano no território expresso pelas formas 

de integração espacial. 

No Capítulo n dos Direitos Sociais - Artigo 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 
o lazer a segurança a previdência social, a proteção à matemidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta constitaição. Deste modo as Estraturas de Oportanidades representam também direitos que 
visando à melhoria da condição social, visa favorecer também a melhoria nas condições dos vínculos sociais. 
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Capítulo I V - Considerações Finais 

Juventude e Desenvolvimento na Cidade-Floresta. 

4.1. Perspectivas no mercado de trabalho em Rio Branco no Acre. 

As atividades urbanas que passaram a representar as transformações mais recentes na 

istrutura económica da cidade trouxeram também às novas gerações oportunidades de 

trabalho através da sua inserção nessas atividades. No período atml podemos evidenciar uma 

maior expansão das atividades e do emprego urbano, mas também imia forte dificuldade dos 

mais jovens em inserir-se nestas atividades, tendo em vista, os baixos níveis de instrução, 

como mostramos no capítulo anterior 

De fato, sem a perspectiva de uma progressiva escolarização dos jovens que viabilize 

sua inserção profíssional no tempo programado institucionalmente, eles acabam entrando 

despreparados no mercado de trabalho, sendo levados a aceitar condições injustas. Os baixos 

mveis de instrução dificultam sua entrada, mesmo nesse insuficiente mercado de trabalho. As 

transformações na estmtura económica possibilitaram a ampliação de postos de trabalho em 

Rio Branco, mas ainda assim ele continua insuficiente: o setor serviços representa 49,39% de 

suas atividades económicas, enquanto a administração pública tem 30, 21%, a indústria 

16,08% e a agropecuária 4 ,32%"l 

Juntos, os setores de serviços e da administração pública, somaram 79,60% dos postos 

de trabalho disponíveis, enquanto nas atividades da indústria e da agropecuária os postos de 

trabalho atingem apenas 20,40%. Isso reforça a ideia de que o Estado ocupa papel 

fimdamental para a manutenção do emprego urbano e a ele será atribm'do o papel de mediador 

das tensões do aparato social, bem como as oportunidades reais para imi campo fértil de 

novos empregos e o de sua expansão. 

O crescimento verificado nas atividades do setor de serviços e da administração 

pública é muito pouco contrabalanceado pelo aumento de novas ocupações nos demais 

setores. Nesse sentido, o setor de serviços que colabora com a heterogeneidade do mercado de 

trabalho indica também um precário acesso a ocup^ões descomprometidas com os dh-eitos 

básicos do trabalhador enquanto exprime a dinâmica espacial da atividade económica neste 

Cf. In: Jornal "A Tribuna" 21 de dezembro de 2008, p. 16. 
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território. Este processo vem tomando os indicadores do mercado de traballio e de condições 

de vida em situações dramáticas. 

Em termos gerais, com a perda de dinamismo das atividades extratoras os acreanos e 

riobranquenses passaram a depender cada vez mais do emprego público. Mas nas décadas que 

se seguiram as mudanças verificadas na economia da cidade nos anos 1970 se refletiram na 

ampliação dos mveis de escolaridades para o exercício de tais funções, sendo assim, para uma 

grande maioria de populações recém saídas dos seringais menos instmídas, o ingresso nas 

atividades urbanas com exigências de maior qualificação passou a representar uma barreira 

para que pudessem obter uma melhor posição ocup^ional, em um mercado de trabalho em 

estmtiu-ação. ' 

De fato, isso não deixou de refletir no aumento das atividades informais, j á que, o 

espaço urbano passou a representar o lugar para a manifestação das estratégias de 

sobrevivências de muitas famílias, as quais, agora na cidade, tinham que iniciar um novo ciclo 

de reprodução social a partir das novas atividades urbanas. O ingresso de trabalhadores com 

maior escolaridade nesse mercado passa a ser mais amplamente requerida, permitindo com 

que, a mobilidade social e mudanças de ocupações se tomassem condição e efeito de mn 

processo de desenvolvimento. 

Com isso, o emprego na administração pública toma-se muito atrativo, por conter 

maior estabilidade, remuneração e formalidade nas relações de trabalho. Esse modelo de 

emprego é amplamente disseminado como representação do trabalho, seguro e legalizado, daí, 

a concepção de que é o trabalho remunerado que nos faz pertencer à esfera pública, de onde, 

também, passou-se a adquirir uma existência e tmia identidade social, isto é, mna profissão. 

Na contemporaneidade, esse ideário de empregabilidade ainda se apresenta de fornia 

marcante na cidade. Ser ima trabalhador do setor público traz as marcas de uma representação 

altamente valorizada em relação a outras ocupações que se possa vir a exercer no mercado de 

trabalho local. Corresponde a um processo que ganhou mais relevância, à medida que a 

diminuição de postos de trabalho, em outros setores da economia, foram sendo evidenciadas, 

e as possibilidades de desemprego, frente a uma economia menos dinâmica, reduziram as 

vantagens de um melhor perfil posicionai da mão de obra tanto jovem quanto adulta. 

Esse fato, amplamente verificado em Rio Branco segue, de forma irremediável, as 

tendências também observadas para o caso brasileiro, onde as tendências de precarização do 

mercado de trabalho já se manifestavam desde o final dos anos 1980, com o aumento da 
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participação dos assalariados sem carteira, de autónomos e de ocupados na prestação de 

serviços de consumo ao público (Jannuzzi, 2000, p. 34). 

Em Rio Branco, os principais setores da economia, que organizaram a expansão dos 

empregos e as principais mudanças verificadas no âmbito da economia local, podem ser 

entendidos a partir do setor primário, cujo extrativismo continua sendo uma das principais 

atividades económicas do Estado, muito embora na década de 1970 o govemo de Vanderlei 

Dantas tenha instalado uma política pecuarista sob o slogan Produzir no acre, investir no 

Acre e exportar pelo pacifico. 

Essa política terminaria por ampliar e reforçar a demanda pelo emprego urbano, uma 

vez que, foi nesse período que grandes levas de famílias seringueiras e de posseiros tiveram 

que migrar para a cidade de Rio Branco. Foi nesse período, ainda, que o INCRA e a 

E M A T E R tiveram que reorganizar a agricultura, implantando núcleos de colonização através 

dos (PAD's) Projetos de assentamento dirigidos visando a plantação de culturas permanentes, 

além das já destinadas a subsistência'^^. 

O setor primário, no entanto, não representa xxm campo de atividades que atraia o-

emprego juvenil em maior escala; estas atividades são bem mais vivenciadas como 

mobilidade intergeracional no momento em que a expansão do emprego na administração 

pública e nos serviços sociais passou a representar traço marcante na evolução setorial do 

emprego no emergente mercado de trabalho em Rio Branco. 

As tentativas de ações do govemo do Estado em 1975, no sentido de implantar um 

Distrito Industrial/ com o objetivo de fomentar o emprego na indústria, não prosperou 

permanecendo estagnada por toda a década de 1970/80, imia vez que, o crescimento de 

estabelecimentos industriais teve um crescimento muito tímido. As causas podem ser 

encontradas em uma infra-estmtvira mexistente e pelo baixo mvel de investimento no setor. 

Mas a partir da década de 1990, e nesta primeira década do século X X I , as propostas previstas 

pela Z E E (Zoneamento Ecológico Económico do Acre - Fase I I ) vêm tentando reverter este 

quadro, introduzindo novos investimentos para este setor, tendo em vista as diretrizes do 

desenvolvimento sustentável. A ideia é aumentar as perspectivas de empregabilidade da mão 

de obra tanto jovem quanto adulta na indústria local. 

I 

Na atualidade esse projeto é conhecido como RECA (Reflorestamento Económico Consorciado Adensado) 
que passou a caminhar concomitantemente aos pólos agroflorestais, tendo como principais produtos o cupuaçu, a 
pupunha e a castanha. É formada por uma associação de pequenos agrossilvicultores. 
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É no setor terciário, no entanto, que tem se verificado um maior crescimento do 

emprego, mas de forma específica, os ganhos no comércio local estão atrelados ao pagamento 

do Govemo Federal/Estadual e Municipal, o que limita o poder de aquisição deste mercado 

consumidor e consequentemente sua expansão, fazendo com que a economia informal 

aumente pelas dificuldades cada vez maiores de acesso ao mercado de trabalho. 

Sob estas tendências, o mercado de trabalho em Rio Branco não apresenta opções de 

emprego muito diverso. Schmink destaca que houve maior crescimento do emprego nos 

serviços privados, geralmente associados com o setor informal. Em contrapartida Em Rio 

Branco, a pesquisa mostrou que dos 331 desocupados da amostra, para o ano de 2004, 60% 

eram jovens de 15 a 24 anos (Schmink, 2008, p. 129). ^ 

Deste modo, com um mercado de trabalho pouco dinâmico, as poucas 

perspectivas de expansão dos empregos são agravadas, ainda mais, pelo baixo nível de 

escolaridade; deste modo o trabalhador jovem vivçncia uma realidade social cada vez mais 

complexa onde as desigualdades sociais, seguem reiteradas, sob situações de baixa 

oportunidade de inserção laboral. Os segmentos populacionais jovens mais marginaUzados 

oferecem xmia forte argumentação para não encarar a simples passagem de mna ocupação 

rural para outra qualquer no meio urbano como uma perspectiva de ascensão 

socioocupacional, uma vez que, a ampliação do emprego nem sempre está associada a postos 

de trabalho mais bem remunerados. 

Exemplo disso podemos ter na conjxmtura desfavorável, ainda presente no mercado de 

trabalho em Rio Branco, tendo em vista, a mobilidade de trabalhadores extrativistas, por conta 

própria sendo "repatriados" para o "terciário inferior". Os que ficam fi-ente às dificuldades de 

conseguir mn emprego mais duradouro, não conseguindo contribuir para mna melhor situação 

socioeconómica intergeracional. Em termos das posições ocupacionais, a tendência mais 

nítida ao longo desses 30 anos subseqiientes foi o aumento do peso dos autónomos na 

estratura ocupacional. 

As mudanças no perfil setorial da mão-de-obra jovem ocupada são também fortemente 

evidenciadas quando a passagem da atividade extrativa abre espaço para as atividades da 

agropecuária, da administração pública e do comércio, com mais ênfase para o comércio 

ambulante. Nesse sentido, o mercado de trabalho, que passou a se organizar em fimção destas 

atividades, sugere os indícios por onde o perfil ocupacional das novas gerações vem se 

transcorrendo. 
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Não obstante a este fato, temos o crescimento de postos de trabalho também na 

construção civil devido o proeminente aumento do "choque de urbanização" na última década 

do século X X e início do X X I , como já tratamos alhures. No entanto, este setor agrega 

trabalhadores manuais e de baixa qualificação, integrando imi perfil ocupacional marcado 

pelas atividades no "terciário inferior" onde estão ocupados muitos dos jovens encontrados no 

campo empírico desta pesquisa. Desta forma, se o extrativismo comandou historicamente a 

formação social regional e ocupou gerações passadas, o mesmo não se pode dizer do que 

espera as atuais que, envolvidas e arroladas em uma sociedade em permanente processo de 

mudanças, lança imi cenário de incertezas quanto as suas reais possibilidades de encontrar 

trabalho e emprego na busca de se construir numa "cidade sustentávef. 

O estudo da inserção ocupacional do jovem riobranquense no período atual, 

especiahnente nas categorias manuais e de baixa qualificação, reflete a formação de um 

mercado de trabalho que vem ocorrendo sobre a ausência de discussões mais periódicas em 

relação às formas de inserção desses jovens no processo produtivo, indicando assim, um perfil 

setorial da mão-de-obra juveiúl nas atividades da construção civil, serviços domésticos, 

comércio ambulante, na condição de conta própria, como bem evidenciou a pesquisa de 

campo. 

Na Baixada (Regional V I ) , a força de trabalho juvenil revela outro dado importante: as 

famílias destes jovens encontravam-se no território da cidade entre aqueles espaços onde 

predominava o maior percentual de pessoas com renda de até 14 salário mínimo, 

considerando-se às outras regionais. Gráfico 1. 

I Rio Branco pessoas com renda até 1/2 
salário (2004) 

B Regional 1 • Regional 2 * Regional 3 « Regional 4 e 6 • Regional 5 • Regional 7 

I 
Fonte: Marianne Schmink, 2008, p. 119. 
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Estes dados evidenciam desdobramentos importantes, na medida em que, as 

conclusões que deles decorrem, apontam para a existência de um significativo segmento 

juvenil vivenciando situações de precariedade de renda no seio familiar. A situação 

socioeconómica e demográfica dos bairros que integram as regionais são um forte indicador 

das condições de inserção social do jovem, passando a indicar a existência de juventude (s) 

em diferentes segmentos de renda. 

A precária situação de renda também se reflete nas tmjetórias de estudo e de trabalho 

dos mais jovens. Em Rio Branco, segimdo Dourado (1999), o aumento dos cordões da 

economia informal, e os filhos fora da escola, nas ruas e em busca de ajuda para a 

sobrevivência da família, há muito se constitui em um ciclo que perdura no cenário 

socioeconómico. Nesse sentido, partindo do pressuposto que a educação constitui um 

fenómeno social, bem como o mercado de trabalho, não poderíamos deixar de considerá-los 

em relação de interdependência, na medida em que classifica o mdividuo face aos seus meios 

de vida e, portanto, indutor de localizações socioespaciais na cidade. 

De maneira geral estamos considerando, a partir do exposto até aqui, que o trabalho 

ainda permanece como o principal vínculo determinante do lugar que os grupos irão ocupar 

na cidade e/ou já ocupam. Constituindo-se assim, ainda como fimdamental e capaz de 

operacionalizar a identificação social pelas formas da ocupação exercida na vida coletiva, à 

medida que passa a evidenciar de forma contemporânea um elemento cada vez mais 

indispensável na ampliação ou redução do espaço social dos jovens. 

Contudo, se para as gerações passadas o extrativismo foi o mote de sua atividade 

laboral, para as atuais há grandes dificuldades de encontrar um padrão de mobilidade 

ascendente ocupacional, cujas esperanças se voltam agora para as propostas que visam 

produzir o desenvolvimento sustentável principalmente de um modo socialmente justo. Isso 

sugere um desafio: empregar para além da já existente seletividade prévia, onde os empregos 

de melhor remuneração, quase sempre, já estão e/ou serão preenchidos pelos jovens de 

extratos de renda mais favorecidos e com uma maior bagagem de estudos em suas vidas 

escolares. 

As desigualdades escolares refletem, portanto, as desigualdades de acesso à renda que, 

por sua vez, reflete as possibilidades de melhor inserção dos diferentes segmentos juvenis no 

espaço da cidade. Só em Rio Branco buscando evidenciar melhor essas desigualdades, temos 

nos indicadores do déficit habitacional a seguinte realidade: Cerca de 60% dos domicílios têm 

de três a cinco moradores; em 20% das residências da capital existem mais de cinco 
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moradores; em 85% das residências vivem pelo menos três pessoas, desse universo, cerca de 

60% das casas têm apenas um morador que tem renda mensal'^''. 

Deste modo, trabalho, escola e moradia representam situações sociais inter

relacionadas que terminam por moldar a cidade como o lugar da construção das gerações pelo 

tmbalho e pelo devir de suas formas sociais ligada a estas transformações no mundo do 

processo produtivo. Como sublinha Jannuzzi (200, p. 215): 

A dinâmica conjvmtural do emprego e à natureza das transformações estruturais que 

têm se processado na base produtiva indicam que (...) a inserção de indivíduos ou grupos 

sociais no mercado de trabalho, suas trocas ocupacionais em direção a postos de trabalho de 

maior ou menor status e remuneração, suas transições "de" e "para" inatividade e 

desocupação dependem da dinâmica conjuntural das atividades económicas, do nível de 

ofertas setorial de empregos, do grau de desenvolvimento da estrutura produtiva e das 

transformações estruturais na forma da organização da produção. 

A partir deste referencial as mudanças verificadas na dinâmica conjuntural das 

atividades económicas no curso da vida coletiva na cidade de Rio Branco e no de sua 

juventude, revela níveis de ofertas de empregos, que contrariam a ideia de que toda mudança 

da zona rural para a zona urbana já significa potencialmente uma mobilidade social 

ascendente para seus protagonistas'^^ . Na verdade, embora se verifique mudanças nas 

ofertas setoriais de emprego na passagem de uma sociedade extratora para as novas atividades 

urbanas, não significou, na mesma proporção, melhores condições de inserção para as novas 

gerações, como bem evidenciaram as fontes empíricas mobilizadas por esta pesquisa, e que 

agora vivenciam a expectativa de ultrapassarem a cidade para o aprendizado rumo à 

efetivação da cidade da promessa. 

Resta para as novas gerações reinventar o processo produtivo a partir da economia da 

floresta, seguindo assim, o legado já aberto pelas histórias de trabalho das gerações 

predecessoras que buscaram com isso sedimentar suas práticas sociais neste território. Isso, no 

Cf. In. Jornal "A Tribuna" 10 de maio de 2009. 

Conforme evidencia Jannuzzi (2000, p. 180) o fato de que em vários estudos sobre mobilidade social as 
ocupações da agropecuária são tomadas como estrato separado, inferior a qualquer outro extrato, por essa razão, 
qualquer mudança nas atividades rurais para as atividades urbanas já representariam de antemão uma mobilidade 
ascendente para seus protagonistas. 

218 



entanto, significa buscar estabelecer uma interlocução entre a floresta e a cidade de ft)rma 

ampla e menos setorializada. Requer, contudo, que cidade e floresta sejam presididas por 

novas ft)rmas de conceber a sustentabilidade mbana, antes, pela sustentabilidade que os 

empregos podem realmente empreender na teoria e na prática. 

Na atualidade as estruturas de oportunidades que o jovem riobranquense pode acionar 

pelo mercado de trabalho local, a partir do cenário que este constitvii em seu processo 

contemporâneo, deixa ainda o ingresso somente para os jovens mais escolarizados, enquanto 

aos demais restam apenas as ocupações de baixo status, de serviços de baixa qualificação 

(prestação de serviços, serviços domésticos e na construção civil como trabalhadores braçais). 

Isso deixa entrever que parcelas de jovens em ocupações de "baixo status" refletem o pouco 

desenvolvimento da economia local. 

A "cidade sustentável" (assim é chamada Rio Branco) revela um processo que não 

pode ser interpretado ou visto, apenas como um processo ambiental, já que as estruturas de 

oportunidades promovidas pelo mercado deveriam ter íorte peso como suporte material capaz 

de integrar as chances de trabalho das novas gerações na espacialidade da cidade de fiirma 

mais ou menos equitativa. 

Isso se toma particularmente importante na medida em que se verifica a espacialização 

dos jovens no território da cidade. E m Rio Branco a distribuição da presença juvenil entre as 

regionais é a seguinte em 2004: 

Na Regional 1 que integra um total de 8 bairros'̂ *' a espacialização da população 

jovem é a seguinte: Entre 15-19 anos (5,71%) de 20-24 anos (5,71%) e de 25-29 anos 

(12,86%) perfazendo um total de 24,28% da faixa etária por domicílio em relação as demais 

conforme. Na Regional 2'" a espacialização da população jovem de 15-19 anos é de (1,64%) 

de 20-24 anos (4,92%) e de 25-29anos esse dado é de (13,11%) perfazendo um total de 

19,67% da faixa etária por domicílio. Na Regional 3"^ 2,83% encontrava-se para o período 

(6 de Agosto, Amapá, Cidade Nova, Cornara, Loteamento Praia do Amapá, Quinze, Taquari, e Triangulo 
(Novo e Velho). 

A Regional 2 é composta pelos bairros Adalberto Aragão, Aviário, Baixa da Colina, Baixada da Habitasa, 
Base, Bosque/Guiomard Santos, Capoeira, Centro, Cerâmica, Procon, Dom Giocondo, Habitasa, Morada do Sol, 
Tropical, Cadeia Nova, Cadeia Velha, Baixada da Cadeia Velha. 

138 
Composta pelos bairros Adalberto Sena, Alto Alegre, Apolônio Sales, Chico Mendes, Defesa Civil, Irineu 

Serra, Jarbas Passarinho, Jardim Eldorado, Jorge Lavocat, Conjunto Jaguar, Santo Antônio, Montanhês, Oscar 
Passos, Placas, Raimundo Melo, Santa Cruz, São Francisco, Tancredo Neves, Vila Nova, Vitória, Wanderley 
Dantas, Xavier Maia. , 
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de até 2004 na faixa etária de 15-19 anos, 7,55 entre 20-24anos e 10,38 nas faixas de 25-

29anos, deste modo a representatividade juvenil nesta regional é de aproximadamente 20,76% 

em seu total em relação à outras faixas de idade. Na Regional 4"' 1,10% podiam ser 

encontrados nas faixas de idade de 15-19 anos, 6,04 de 20-24 anos e 15,38 de 25-29anos. No 

total 22,52% de representatividade juvenil nesta regional. Na Regional S''"̂  esse 

demonstrativo é de 1,83% para as faixas de idade de 15-19 anos por domicílio, 8,26% de 20-

24 anos e 11,93% para as faixas de idade de 25-29 anos. Total de 22,02%. Na Regional 6"' 

temos 4,27% nas faixas de idade de 15-19 anos, 11,11% de 20-24 anos e 8,55% de 25-29 

anos. Total de 23,93% ou seja, quase 24% de representatividade jovem nesta regional. Na 

Regional 7"* o registro de presença juvenil nesta regional foi observado apenas nas faixas de 

idade de 20-24 anos com 7,41% e de 25-29 anos algo em tomo de 11,11% no total de 18,52% 

da representatividade juvenil nesta regional em relação a outras faixas de idade por 

domicílio'^' (Schmink, 2008, p. 12). 

Conforme mapa abaixo têm-se a espacilaização da presença juvenil na cidade por 

regionais partindo da seguinte configuração e porcentagens: 

Composta pelos bairros Aquiles Peret, Bairro da Paz, Barro Vermelho, Conj. Universitário, Conquista, 
Custódio Freire, Distrito Industrial, Estação Experimental, Geraldo Fleming, Isaura Parente, Jardim Brasil, 
Jardim Primavera, Joafra, Manoel Julião, Mocinha Magalhães, Monte Alto, Nova Estação, Parque das Pahneiras, 
Rui Lino, Santa Quitéria, Tangará, Tucumã, Vila Ivonete, Vila Maria, Waldemar Maciel. 

Abraão Alab, Bela Vista, Betei, Calafate, Castelo Branco, Chácara Ipê, Conj. Esperança (I, II e III), Conj. 
Maria fris, Conj. Mauro Bitar, Doca Furtado, Floresta, Habitar Brasil, Ilson Ribeiro, Ivete Vargas, Laélia 
Alcântara, Nova Esperança, Nova Morada, Novo Calafete, Novo Horizonte, Portal da Amazónia, Village 
Tiradentes. 

Aeroporto Velho, Airton Sena (I e II), Bahia (Nova e Velha), Bairro da Glória, Boa União, Boa Vista, João 
Eduardo (EH), João Paulo II, Lot. São Sebastião, Palheiral, Pista, Plácido de Casfro, Preventório, Sobral. 

Albert Sampaio, Areal, Belo Jardim, Benfica, Corrente, Dom Moacyr, Lot. e R. Bom Jesus, Major Mendonça 
Lima, Mauri Sérgio, Residencial Santo Afonso, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Inês, Santa Maria, Vila Acre, 
Vila da Amizade. 

Cf In. Schmink, 2008, p. 120. 
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Mapa 6 - Cidade de Rio Branco por regionais - espacialização da juventude 

C I D A D E D E R IO B R A N C O - A C R E 
P O R R E G I O N A I S 

Iv.spiicis)li/.açã<> (lii Juveiitiitle iist Cidade (15-29 iin»s/20(M) 

20,76% 

FONTE: Prefeitura Municipal de Rio Branco/Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de 
Tecnologia de Informação. Porcentagem da espacialização juvenil na cidade confira em Schmink (2008). 

No entanto, para a Regional 6 cuja pesquisa empírica deste estudo esteve mais voltada, 

a representatividade juvenil nesta espacialidade é atualmente muito maior devido à 

incorporação de três bairros antes pertencentes a Regional 5 são estes: Ivete Vargas, Floresta e 

Castelo Branco conforme mapa abaixo específico da Regional 6 atualizado em 2009 por esta 

autora. 
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Mapa 7 - Regional 6 - anexação de mais três bairros 

A presença marcante da juventude no território remete a necessidade de compreender 

que os problemas juvenis correspondem também a problemas socioespaciais, ou seja, 

encontram-se no território de forma mais ampla como vivências cotidianas, para a qual o 

trabalho representa na prática as buscas que ela tenta empreender quando está em associação 

direta com as estruturas de oportunidades que lhe é oferecida e que nem sempre consegue 

acessar. 

Nesse particular aspecto, a ideia de estruturas de oportunidades representa também a 

capacidade de gerar novos empregos, mais dinâmicos, para que venha favorecer as novas 

demandas apresentadas por este jovem inserido na vida social. Reiteramos esta ideia com base 

no que propôs Rémy (2004, p. 165) quando apontou que o espaço longe de ser apenas um 
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suporte específico à vida social, é também uma modalidade de composição entre atividades e 

grupos. 

As mudanças sociooespaciais intergeracionais verificadas nas três ultimas décadas foi 

marcada por uma geração de trabalhadores extrativistas em direção às novas atividades 

urbanas, especialmente para atividades não qualificadas e semi-qualificadas. Deste modo, a 

melhoria nas condições de vida de uma massa considerável de trabalhadores agora vivendo na 

cidade sob as marcas crescentes de mercantilização e consumo depende das condições de 

desenvolvimento da economia local, cujo resultado, percebe-se, são as reinterantes 

desigualdades sociais e de renda para esses segmentos. 

Na realidade, a forma como esse processo vem reforçando ainda mais o padrão 

desigual da distribuição das benesses do desenvolvimento económico entre os mais jovens na. 

vida socioeconómica da cidade, encontra respaldo naquilo que já observou Jarmuzzi (2000), 

ao lembrar as formas da reprodução e integração precária no mercado de trabalho, que 

coexistem com um núcleo de assalariamento mais estável e com garantias de direitos 

trabalhistas - associados, regra geral, ao emprego público e às empresas privadas (idem, p. 9). 

Essa ideia é também similar ao que propôs Pochmann (2000), sobre o grande mar de 

exclusão em meio às ilhas de hiclusão. No caso de Rio Branco, o grande mar seria o 

crescimento das formas de integração precária no mercado de trabalho (como vimos no 

capítulo anterior) a se apresentar cada vez mais como horizonte às novas gerações, em meio 

às ilhas cada vez mais reduzidas de formas de assalariamento mais estáveis e sob garantias de 

direitos trabalhistas. 

Assim, as propostas de uma sociedade urbano-sustentável esbarram sobremodo, nas 

dificuldades presentes no agravamento das desigualdades de renda, sobretudo, pela 

dificuldade de inserção urbana dos mais jovens, via mercado de trabalho. Ademais, com base 

nas experiências de trabalho da juventude aqui foi necessário refletir, em que medida, de fato, 

as propostas e práticas contidas no "desenvolvimento sustentável" interfere na redução das 

desigualdades. 

A esse respeito, como bem evidenciou o editorial do Jornal " A Gazeta" (caderno 

opinião - C-2 de 29 de setembro de 2009), sob o título "O homem sustentável", embora o 

Acre e Rio Branco tenha mudado radicalmente sua relação com a imensa floresta, ao repelir 

uma política económica devastadora (da floresta) herdada do govemo militar para um novo 

modelo inspirado no movimento dos trabalhadores extrativistas que teve Chico Mendes como 
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seu principal ícone, há ainda muitas controvérsias a envolver o atual modelo de 

desenvolvimento aí sendo implementado. 

O argumento é de que: 

Se de um lado somos exemplos de políticas públicas de conservação da Amazónia, por 
outro lado é necessário resolver mazelas históricas. De nada adianta serem investidos 
milhões de reais e dólares em projetos de Desenvolvimento Sustentável, enquanto houver 
milhares de acreanos vivendo abaixo da Imha de miséria nas cidades. As ações 
desenvolvimentistas que têm como foco a sustentabiUdade são necessárias e importantes, 
sim. Mas o homem urbano não pode ser largado ao deus-dará (Jornal "A Gazeta" Cl-2. 
Opmião. 29 de setembro de 2009). 

Esse processo do desenvolvimento económico, dito sustentável, cujo resultado persiste, 

convivendo com as desigualdades sociais no território (a exemplo das cidades para o 

aprendizado) vem levando a xmia diferenciação urbana e representa de forma mais tangível os 

desafios de produzir a cidade socioambientalmente justa sem as marcas que aí persistem da 

pobreza e da miséria. 

Muito embora se considere que as condições da oferta no mercado de trabalho 

encontram-se deterioradas (como evidenciamos nos capítulos anteriores), para a juventude 

esse é tempo marcado pelas instabilidades de suas ocupações e pela forte precarização de suas 

condições de trabalho. Com isso, a justiça socioespacial (ou a sustentabilidade urbana) pode 

se revelar apenas face e contra face de um processo em que as oportunidades económicas 

passam a servir apenas para convalidar a ascensão de poucos, enquanto mantém na base uma 

ampla maioria destituída das benesses do desenvolvimento. Desse modo o mercado de 

trabalho não deixa de se revelar como um mecanismo interveniente e seus mecanismos de 

organização das relações de trabalho contribuem para aumentar as chances ou não de maior 

inserção socioespacial dos segmentos pobres na cidade. 
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4.2. Florestania e Juventude - os desafios para a inserção urbana. 

As ideias que respaldam o conceito de Florestania e a explicam nas relações 

urbanas na cidade de Rio Branco, requer primeiro, imia compreensão geo-histórica desta 

para entender a noção acreana de Florestania. 

Para Malinowski (idem) as relações que pertencem a esta classe de fenómenos podem 

ser encontradas na rotina do trabalho diário do nativo, os detalhes em relação aos seus 

cuidados corporais, o modo como prepara a comida e se alimenta, o tom das conversas e da 

vida social ao redor das fogueiras; a existência de hostilidades ou fortes laços de amizade, 

enfim todos os fatos que concorrem dessas relações cotidianas são para este autor fatos que 

podem e devem ser formulados cientificamente e registrados. Nesse sentido adverte que, não 

se transforme isso numa simples anotação superficial de detalhes, como usualmente é feito 

por observadores comuns, mas que seja acompanhado de um esforço para atingir a atitude 

mental que nele se expressa (Malinowski, 1984, p. 29-30). 

Nesse sentido a ideia de Florestania busca referendar uma prática em meio à 

emergência das novas relações urbanas na cidade, e precisa ser mais bem entendida porquanto 

tem implícita uma atitude mental que visa definir um modo de vida específico. Essa "atitude 

mental" tem a ver com os imponderáveis da vida real na floresta e se forma a partir das 

vivências de trabalho das gerações seringueiras que migraram para Rio Branco. Um legado 

importante para a cidade que passou a pautar a agenda pública e govemamental em 

consonância às formas de vida e sobrevivência na floresta'"*^, de modo a promover o discurso 

e a prática da "cidade na floresta". 

Diz respeito a um sentimento mais adequado às populações que vivem na floresta, visando ainda indicar a 
preservação desta associada à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. É nisto que reside o eixo 
fundamental da ação govemamental cujo slogan Governo da Floresta busca sintetizar. É através desse logotipo 
que o govemo através da representação gráfica de uma castanheira gravada nos prédios públicos e demais obras 
da presença pública govemamental nesta cidade, busca sedimentar os novos súnbolos incorporadores dessa 
noção neste território. Nesse sentido visando dá um smal deste compromisso é que foi criada uma secretária 
especial, intitulada: "Secretária Executiva de Floresta e Extrativismo" como mstrumento que garantisse a 
efetivação desejada dessas thudanças no vetor de desenvolvimento que o Estado passou a nortear com o resgate 
dessas atividades junto aos extrativistas (Cf In: SanfAna, J. 2002, p. 99). A ideia com isso é de que nunca 
houve na estrutura do Estado nenhuma instituição que estadasse estratégias para trabalhar as áreas florestais, 
assim, esta secretária foi criada para que o Estado se orientasse para a floresta visando produzir políticas públicas 
para 90% do seu território, que até então, era visto como empecilho para o desenvolvunento. (idem, ibidem). 
'"̂  Essas novas políticas públicas foram implementadas nos dois primeiros anos do primeiro mandato do 
Govemador Jorge Viana (1999-2002), no Govemo Estadual do Acre, que vieram a ser tomar polfticas 
socioambientais, tendo em vista a insistência em frisar a opção pela floresta, devido à questão ambiental no Acre 
ter uma importância maior devido isto vir arrolado à questão da vida dessa cultura e no fato da sua economia 
encontra-se no próprio ambiente (Cf In: Sant'Ana J. 2003, p. 100). As políticas socioambientais são em 

realidade. Partimos daquilo que Malinowski (1984) chamou de os imponderáveis da vida real 
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A rotina que levou o seringueiro, diariamente, a estabelecer representações com a 

floresta em pé e daí extrair o tom das conversas e de sua vida social, enquanto ima modo de 

vida específico florestal serviu de base para uma interação que abriu espaço para a 

emergência dessa nova atitude mental que foi se formando tendo em vista uma vivência na (e 

com) a floresta. Os vínculos e práticas sociais ali vivenciados foram responsáveis por uma 

forma singular de produzir e viver em meio a esta floresta sob permanente transformação de 

seu espaço natural, no entanto, ganhando feições urijanas como pudemos demonstrar no 

capítulo I I , em relação à cidade que veio do seringal. 

Os fatos imponderáveis que constituíram a vida social seringueira, e que mais tarde 

levaria aos posicionamentos adotados pelo líder Chico Mendes nas décadas de 1970 e 1980 

em defesa da vida na floresta'*^, expressariam as formas de conceber a existência em meio a 

uma nova ordenação das práticas sociais locais. A ideia de Florestania implica de forma mais 

contemporânea em uma síntese deste processo enquanto forma de gerir a vida urbana com^ 

base no legado das práticas sociais seringueiras. 

Assim, com novas atitudes em relação à maneira de se relacionar com a floresta, o 

legado passou também a orientar a gestão urbana, permitindo que Rio Branco pudesse 

constituir-se em uma fronteira urbano-florestal modema, sustentável, contrariando em muito 

as políticas de desenvolvimento adotada pelo seu vizinho (Estado de Rondônia), que já 

avançou sua modernização pelo aumento da pecuária e das madeireiras através do 

desmatamento de suas florestas. 

No Acre, a conservação de 90% das florestas em todo o seu território permite levantar 

a tese de que o urbano nesta região irá avançar em meio a essa forma de desenvolvimento que 

busca se estabelecer através da manutenção das florestas, procurando extrair destas, atividades 

produtivas conforme seu aporte natural vá permitindo, e com isso criar uma economia na (e 

da) floresta de forma sustentada. O que só é possível devido existir um processo florestal 

respaldado por práticas sociais que lutaram para que a floresta fosse mantida em pé, e assim, 

fosse servindo às necessidades produtivas e económicas do homem acreano. Não obstante, 

apesar de todas as dificuldades vividas pela população acreana, esta seguiu fiel às suas origens 

e tradição de lutas, edificando uma sociedade miiltiíbrme e definindo assim uma identidade 

amazônica. 

definição aquelas que primam pela garantia da conservação do meio ambiente sem desconsiderar a qualidade de 
vida das populações que nele vivem, procurando aliar a defesa ambiental com a questão social, (idem, p. 99). 

Processo este que marcaria a emergência do movimento dos seringueiros no Acre, ganliando visibilidade 
nacional e intemacional. 
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Isso demonstra as formas com que esta sociedade vem se alimentando e fazendo disso 

vun novo projeto de si mesma. A concentração atual em projetos de transformação e alteração 

da cidade emergiu com novos significados, que não visou romper com o seu passado histórico 

extrativista. Nesse sentido, embora se verifique que este é um processo comandado por 

políticas públicas, que podem expressar os interesses de mn pequeno grupo, ainda assim, isso 

continua a matizar o que o homem acreano e riobranquense continua querendo a ser, ou seja, 

viver uma vida urbana sem prescindir de seus estoques de florestas. E , se ele deseja ser, é 

porque ele pode manter e forjar uma representação de si mesmo, ele pode ser capaz de afirmar 

e valorizar e até mesmo engendrar um projeto de transformação social a qual possa aderir e 

pelo qual queira lutar'"* .̂ 

Assim as políticas m-banas atuais que vem fomentando e mesmo reinventando uma 

"nova" escrita de cidade através das ideias de cidade da Florestania e de desenvolvimento 

sustentável encontra amplo respaldo nas práticas sociais locais, cuja dinâmica sociopolítica ao 

produzir uma emergência contínua de correntes e de movimentos que visam produzir e 

realimentar a cidade nestes moldes, o faz, propondo, ao mesmo tempo, modificações e novas 

orientações tendo em vista, as atividades sociais procedentes dessa sociabilidade na (e com) a 

floresta. Porém, agora, com foco no urbano. Mudanças estas que permanecem ligadas a 

sistemas de crenças e ideologias que se opõem, evidentemente desde as lutas seringueiras 

lideradas por Chico Mendes, às tendências e correntes contrárias à manutenção destes 

estoques de florestas, compreendendo com isso, as formas que esta sociedade desejou auto-

representar-se. 

Para Toinho Alves''**, o sentimento da Florestania dirige o homem acreano e 

riobranquense à superação do antropocentrismo e do etnocentrismo que lhe é inerente, o que 

faz a ideia de Florestania ter como ponto o respeito aos ecossistemas, aos povos e as suas 

populações tradicionais, à biodiversidade e também, à sociodiversidade, onde tipos humanos 

De forma inversa Castoriadis (2002, p. 23) sustenta que quando se passa dos indivíduos ao todo, a sociedade 
que não se deseja como sociedade, ela apenas passa a se suportar. Nesse aspecto para Castoriadis (idem) se ela 
(sociedade) não deseja ser, é porque ela não pode nem manter nem forjar uma representação de si mesma que 
seja capaz de afirmar e valorizar, ou engendrar um projeto de transformação social ao qual possa aderir e pelo 
qual queira lutar. Castoriadis (2002) empreende esta leitura, quando buscou analisar o que este denominou de "A 
Ruína da Auto-Representação da Sociedade" em sua Tese sobre "As encruzilhadas do labirinto IV - A ascensão 
da insignificação" Rio de Janeiro, brasileira, 2002, p. 19. 

Jornalista, escritor e poeta, e ex-presidente da Fundação Elias Mansur no Acre, seu trabalho foi decisivo para 
a formatação das ideias que balizaram as lutas populares no Acre, a partir dos finais dos anos 1970, 
especiahnente a luta em defesa da floresta liderada por Chico Mendes. Foi ele quem primeiro buscou smtetizar 
essas mudanças empregando a ideia de Florestania como um sentimento que move as mudanças em constração 
no Acre de hoje. 
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diferentes uns dos outros podem coexistir sob padrões civilizatórios diferentes, não se 

tratando de uma atitude meramente utilitarista, que prega a proteção aos povos indígenas e da 

floresta, porque eles podem nos ensinar os segredos da natureza, e deste modo, economizar 

anos de pesquisa, por exemplo, na fabricação de medicamentos. Com isto, este autor resume 

os pontos fundamentais deste sentimento orientador a que se tem chamado, nesta cidade 

amazônica, de Florestania'''^. 

Concordando com Toinho Alves Este é um olhar amazônico que podemos lançar sobre 

os dilemas e exigências do mimdo contemporâneo. É a nossa contribuição no esforço que a 

humanidade faz para garantir um fiituro sustentável (Cf. In. http://bibliotecadafloresta.ac.gov.br). 

A sustentabilidade da vida socioeconómica e política na Amazónia, diz o autor, atendo-se à 

referente à acreana de forma específica, foi um processo sacrificado já há muito por um 

sistema que saqueou as matérias primas, onde a floresta só tem algum valor quando é 

d e r r u b a d a ' t a m b é m , por um sistema gerador de desigualdades em que a concentração 

fundiária ao expulsar as populações para as periferias urbanas não deixou de fazer seu lastro 

de miséria e de concentração de renda, e principalmente, por um processo que concentrou as 

decisões e o poder na distribuição de favores em épocas de eleições (ibidem). 

A sustentabilidade cultural foi outro aspecto que, para este autor, também foi 

sacrificado já há muito pelo desenvolvimento impostos ou induzidos na Amazónia, que 

atropelaram os valores, os mitos, a vida e a morte, a saúde e a doença, o poder e a autoridade, 

presente nos grandes ciclos do inconsciente coletivo dessas sociedades que aí viveram suas 

experiências e seus processos sociais. No chão de toda ideia de sustentabilidade, deve está a 

sustentabilidade cultural. Em nosso entendimento este é o terreno dos imponderáveis da vida 

social que "estrutura essas formas de ver e fazer um substrato de vida coletiva" nesta parte da 

floresta (destaque nosso). 

A ideia de Florestania encontra-se envolvida de uma perspectiva crítica até certo 

ponto, na medida em que, se propõe como um critério para avaliar também a qualidade de 

vida e as ações que irão promover e repensar os atuais direcionamentos das políticas públicas 

Cf http://bibliotecadafloresta.ac.gov.br. 
A esse respeito há uma compreensão atual em circulação na vida económica desta cidade de que a floresta na 

atualidade fomece lun serviço ambiental ao mundo que deve passar por uma remuneração, quando há a 
percepção de que a manutenção dessas florestas de pé passam a contribuir para o equilíbrio do clima global, para 
a regulação de sua temperatura, e principahnente pelo seu serviço de absorção de carbono, mantendo sua 
biodiversidade. Isso coloca tais cidades (como o caso de Rio Branco e do Acre) com seus territórios 
predominantemente resguardados por estoques de florestas nativas em uma situação de buscarem uma 
reivindicação por estes serviços de forma remunerada. Essa é, no entanto, uma questão que do ponto de vista de 
sua operacionalidade ainda pouco se conhece os procedimentos e de como isso reahnente se efetivaria na prática. 
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à serem cotejadas na implementação das soluções socioambientais demandadas por esta 

ociedade em seus conflitos. Isso indica que, pensada enquanto mn critério, a Florestania 

representa a necessidade de esses valores serem incluídos nos sistemas de educação e saúde, 

como novos princípios a integrarem as novas dimensões das políticas públicas em nível local 

(dispomvel em http://bibliotecadafloresta.ac.gov.br.). 

Deste ponto de vista o novo termo que também pode ser lido como um neologismo, na 

medida em que busca agregar imi sentido novo, não deixa de revelar uma singularidade 

inquietante ao permitir que em Rio Branco e no Acre venha emergir mna cidade com esta 

proposta de escrita, levando-se em conta as práticas sociais locais a lhes oferecer base. Talvez 

seja por isso, ou em consequência disso, que ocorre um fenómeno de retomo às raízes, 

quando a floresta revela-se um dos mais importantes elementos, a ser mantido sempre ao 

derredor e até mesmo dentro da vida social urbana. 

Essa ideia que fimdamenta a vida coletiva nas cidades do Acre e de Rio Branco 

evidencia o fato de que, a Florestania encontra-se amplamente respaldada por uma dinâmica 

orientada por uma autopoiese'^'. Expressão esta, que, está associada à capacidade de 

autocriar, de autoproduzir. Como diz Mitidieri: 

Numa sociedade, mudanças só podem ocorrer na medida em que as condutas mudem. 
Tudo o que importa na realização de uma sociedade é que os seus participantes respeitem 
a realização de certas realizações através das quais a sociedade se constitui. Uma 
mudança social ocorre como um fenómeno permanente somente na medida em que é 
também uma mudança cultural (Mitidieri, 2008, p. 15-16.). 

A ideia de Florestania pode !^r associada, também, a uma. mudança cultural no trato 

com a floresta Elegendo atividades económicas menos prejudicial, ou mesmo descobrindo 

novas atividades que visem manter a floresta de pé, não se desvencilhou do universo florestal. 

As práticas socioeconómicas locais foram por assim dizer, abrindo e encontrando novas 

manchas de relacionar-se com esses ecossistemas, (que tem podem dar origem também a 

ecocidades no imenso cenário florestal amazônico) ao integrar propostas agroflorestais'^^, 

áreas indígenas e extrativistas, na medida em que, continuou retirando daí o seu sustento e, 

apesar disso, constituindo socioespacialmente um "chão de cidades urbanizadas" e ladeadas 

pela floresta. Sem, contudo, precisar tombá-la. 

Esta palavra se originou de uma conversa entre Humberto Maturana e mn amigo, José Bulnes, que teria 
mencionado seu ensaio sobre Don Quixote De La Mancha entre o caminho das armas (praxis, ação) e o caminho 
das letras (poiesis, criação, produção). Cf In. Mitidieri, 2008, p. 15. 

A exemplo dos municípios acreanos que passaram a constituir "Clãos de cidades" cujo o horizonte é a 
floresta. 

229 



Percebe-se, portanto, uma nova atitude mental, expressa nessas iniciativas 

socioeconómicas. O que as propostas do Programa de Desenvolvimento Sustentável para o 

Acre sugerem é a manutenção da floresta em pé, mas sem confundir isso única e 

exclusivamente com a ideia de um preservacionismo com fim em si mesmo. Mas, ao 

contrário, seguir o legado das práticas sócias que buscaram relações sustentáveis (muito antes 

desse termo vir a ser formulado) ao extrair suas necessidades económicas e produtivas sem 

necessariamente se desfazer de seu aporte de florestas. 

Nisto se baseia a proposta de produzir uma economia em consonância com a floresta 

de forma mais contemporânea, pois o homem acreano não deseja ficar no atraso, e desse 

modo excMdo, das formas de integração a vida económica condizentes ao ritmo do século 

X X I , pois a situação de atraso foi o que historicamente o relegou a permanente isolamento no 

meio da selva amazônica, e por isso amargou décadas de atraso escolar, dificuldades de 

inserção laboral para seu eixo familiar, culminando na eminência de territórios segregados no 

"chão da cidade". Nesse sentido estabelecer limites a certas atividades económicas como a 

pecuária e exigir a manutenção de amplo programa de reflorestamento representa evitar a 

expansão dos problemas ambientais, em certa medida, sob controle. A ideia é produzir com 

isso, uma economia que seja na e da floresta (Cf. In: Z E E - Fase I I , p. 157). 

As tentativas de viabilizar atividades económicas que possam diminuir as pressões por 

desmatamento em todo o Estado constituem em uma das principais noções que Mimentam os 

processos urbanos de Florestania. A ideia assenta-se no fato de que viver e estar na floresta 

potencializa aos seus habitantes, qualidade de vida e bem-estar social, como um legado das 

lutas seringueiras que as mudanças na cidade contemporânea precisam incorporar. Deste 

modo, urbano e floresta se autorecriam em uma nova síntese, uma autopoiese, por assim 

dizer, onde a floresta não é colocada apenas como apêndice do progresso ^xàsâ, mais o 

integra sem necessariamente reforçar a ideia de um "desenvolvimento" a qualquer custo. 

A floresta posta nestes termos é o elo de uma rede de sigiúficações tecida social e 

historicamente por meio das interligações com o trabalho. Elemento este, que se sobressai 

tendo em vista sua relação com as principais formas de sobrevivência que o homem 

seringueiro foi aí estabelecendo. Esses elementos demarcariam a singularidade presente na 

persistência identitária*^^ d e ^ região, como car^terfetíca mais marcante, que historicamente 

No sentido em que não se ^esenta de forma estótíca mais leva em conta processos de identificações 
anteriores, como as referentes à indígena e nordestina nesta região, até o processo que faria desembocar daí a 
formação de um povo acreano e de forma mais especifica riobranquense nessa região de floresta. Identificação 
tem haver, portanto, com processos e não com fi)rmas estáticas não passíveis de mudanças. Identificação 
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possibilitaria construir o legado florestal que viria ser resgatado para dá novo conteúdo e 

sentido às políticas urbanas frente à produção de uma cidade na floresta moderna e 

sustentável. 

Contemporaneamente, a política urbana visando produzir a ideia de uma cidade 

florestal como um resultado da tradição pelo trabalho seringueiro, buscou nisso um alicerce 

para continuar sua vocação sustentável, porquanto se ancorou na manutenção dos recursos 

naturais. Com isso é oportuno o que diz Eduardo Diatahy (2000, p. 15) O caráter, a índole, o 

perfil peculiar ou a singularidade de um povo é algo historicamente construído e mutável que 

se deixa apanhar mediante processos contrativos ou comparativos. Assim, uma nova forma 

de gerir desenvolvimento, foi permitindo também, a formação de um novo caráter ou por 

assim dizer, uma nova índole na hora de reordenar os novos espaços urbanos na cidade, 

guiados, agora, pela ideia de não devastar o espaço natural das florestas. 

Não ter aberto mão do simboUsmo da floresta foi e é um exemplo dessa escolha que os 

acreanos e riobranquenses empreenderam na prática, na hora de decidir por novas alternativas 

económicas, frente à declinante atividade gomífera após a segunda metade do século X X , 

colocando-se, como sujeitos de seu próprio processo histórico nesta parte do território 

amazônico. 

Isso pode ser traduzido na reincidente socialização das novas gerações em não 

prescindir da floresta na hora de buscar seu desenvolvimento. A educação ambiental tem sido 

ponto chave na formação curricular das escolas visando transmitir às novas gerações esse 

legado. As fronteiras naturais e/ou físicas passam a se integrar às fronteiras de um novo 

simbolismo urbano que não exclui o que vem de fora, mas antes o integra pela via da 

dimensão urbano-ambiental. O trabalho de duas e até três gerações na floresta permitiram-lhe 

conceber um sistema de representações, que passou a compor em essência as novas políticas 

urbanas no Acre, na medida em que, buscaram refletir elementos integradores presente na 

composição histórica e cultural a que esta sociedade esteve arrolada, notadamente, em seus 

processos de frabalho. 

Mas, entrelaçar a cidade, com a espacialidade da floresta não implica apenas demarcar 

territórios naturais em detrimento de nova convivência, urbana. Isso significa que a renovação 

e recuperação dos espaços públicos via Florestania encontram seu traço maior, nas práticas 

do passado recente, mas também nas mais evidentes necessidades urbanas do presente. 

envolve, antes, processos dinâmicos e de constante construção histórica de uma dada realidade. Identificação 
pressupõe um processo, porquanto não deixa de está em movimento (Cf. In. Macedo (2007, p. 15). 
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Portanto, ver em seus estoques naturais de floresta luna forma de prospectar relações de 

trabalho mais duradouras. Por isso, as políticas de governo investem na ideia de continuar 

mantendo o riobranquense também, como trabalhadores na e da floresta, na medida em que, 

essas atividades lhes permitirão extrair riqueza sem os malefícios do desmatamento, 

porquanto amplia, diversifica ou mesmo retoma "novos" setores de atividades. 

Sendo assim, a relação entre trabalho, cidade e floresta representa necessidades de 

instaurar uma continuidade de atividades económicas sem desvinculá-las dessa tríade. Porém, 

para as novas gerações, ao que tudo indica essa promessa passa ainda pelo desafio de 

melhorar no "Chão da cidade" as formas de sobrevivência e trabalho. Nesse ínterim, pensar 

uma sociedade tendo em vista seus processos produtivos direcionados para garantir a 

sustentabilidade urbana pelos seus estoques de floresta, pressupõe uma nova compreensão 

socioespacial. Algo muito mais complexo, levando-se em conta que para o Acre, tomar-se 

uma sociedade mais produtiva, tendo como base a floresta, há que trilhar um caminho que não 

deixe a juventude plasmada em precárias e poucas opções de emprego. 

Enfim entendemos que a ideia de Florestania busca refletir muito mais um sistema de 

representações do mundo, do que, rediscutir as perspectivas de uma cidadania de forma 

isolada; para isso, têm em vista, comportamentos e práticas aUcerçadas na e com a floresta, de 

onde os imponderáveis da vida real, principalmente, em relação à organização do trabalho 

fundaram uma nova forma de gerir o desenvolvimento através de antigas e novas iniciativas 

económicas, mas mantendo as riquezas naturais. 

Não obstante, a palavra Florestania aparecer como parte integrante de um sistema 

maior: cidadania? Isso é coisa de gente da cidade o que nós precisamos é de Florestania'^'' 

passa a revelar um critério que visa ser agregado à ideia de cidadania a ser disseminada no 

território, porém ampliando-a em relação aos espaços da floresta como modos de vida do 

homem acreano amazônico. Assim, o termo Florestania foi adotado desde de 1998 por 

intelectuais orgânicos, que acompanharam as lutas dos índios e seringueiros na floresta, 

vislumbrando inúmeras possibilidades de elaborar políticas públicas para as áreas rurais, mas 

'^''FOÍ assim, numa brincadeira, que a palavra Florestania apareceu, na metade da última década do século X X 
segundo o seu autor Toinho Alves, que segue dizendo: Havíamos passado quinze anos andando pela floresta, 
acompanhando a luta de índios e seringueiros, com projetos de saúde, educação e cooperativas. A novidade, 
naquele momento, é que algum de nós tinha sido chamado a participar da nova administração da Prefeitura de 
Rio Branco, capital do Acre. Uma cidade com trezentos mil habitantes. Inchada, caótica e cheia de problemas. 
E com uma particularidade: a maioria da população havia migrado para a cidade há pouco tempo e ainda 
mantinha fortes traços culturais adquiridos em um século de vida na floresta. A cidadania a ser construída, 
portanto, deveria ser um pouco diferente (WWW.bibliotecadafloresia.ac.gov.br). 
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não apenas isto, deixou de ser apenas uma "mera palavra" para expressar um conjunto de 

ideias, propostas, maneiras de abordar os problemas do desenvolvimento do Acre. 

Nascia o termo Florestania sob a ideia de uma cidadania na floresta, que incluía um 

conjunto de relações sociais, direitos e deveres, leis e conquistas, em resgate ao sentimento de 

pertencer também à floresta, e através dela continuar buscando relações económicas. Em 

outras palavras, passou a representar uma espécie de princípio norteador para as escolhas 

económicas, políticas e sociais dessa sociedade em transformação, bem como cultivar a ideia 

de cidadania, atrelada às novas escolhas políticas, ambientais e culturais dos grupos locais, 

dentro e fora do Acre. A ideia orienta as políticas de governo desde meados de 1994 para a 

cidade de Rio Branco e depois para todo o território acreano no início de 1998. 

Dessa forma, a floresta foi incorporada às questões urbanas, e passou a integrá-las de 

forma permanente insistindo que a cidade não constitui um lugar a parte da floresta, antes a 

incorpora, integrando-a ao imaginário da população, enquanto a mesma vivência a vida 

urbana marcada por essas duas temporalidades sem conflitos permanentes. Este processo 

termina por incorporar uma nova visão de cidade e mesmo de vida coletiva. A Florestania 

que ganha contornos nos projetos e obras públicas através da urbanização por 

"parqueamentos" estrututuração de anéis viários, transporte urbano de modo a permitir a 

mobilidade e acessibilidade urbana, pelas políticas de saneamento e moradia buscam agora 

orientar a periferia. Entretanto, vale dizer que a auto-representação desta sociedade em 

direção a uma cidade-floresta, tendo como referencia a cidade da Florestania, integra de 

forma mais contemporânea elementos que não estão desvencilhados da lógica de mercado. Há 

uma organização económica deste "espaço verde", por isso a relação com a floresta não 

constitui apenas em produzir um cinturão verde preservado em si mesmo. 

Produzir a sustentabilidade urbana na cidade floresta e colocá-la nos rumos da 

Florestania é algo que não está pronto, posto que esse seja um processo contemporâneo no 

Acre e em Rio Branco. Por esta razão, a criação da ZEE - Fase I I representa o principal 

instrumento que as ações de governo têm utilizado, visando consolidar as propostas para dar 

rumos sustentáveis para o desenvolvimento que se quer como modelo (tipo-ideal) a ser 

construído para o futuro das relações socioeconómicas, bem como o de novas geraões. E para 

isso se está criando a economia verde, ou seja, uma economia na e com a floresta que venha 

representar alternativas para tirar o Acre e Rio Branco do atraso, e da ineficiência económica 

que vivência há décadas, sem distanciar-se da sua vocação florestal. 
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Com essa ideia, a floresta como legado, segue mantida, mas para ser usada 

economicamente através de manejo madeireiro e outras atividades florestais. A floresta em pé 

é muito mais rentável do que tombada (as práticas sociais seringueiras já evidenciavam isso). 

A economia da floresta coloca-se assim, como um novo rumo de desenvolvimento com a 

constituição de indústrias de base florestal(indústrias de móveis tubulares utilizando 

madeira manejada para atender os mercados brasileiros e estrangeiros com decks de madeira 

certificada), portanto há um ambiente favorável para a expansão industrial, mas no Acre ela 

terá que ter base florestal como prerrogativa. Essas são algumas medidas que vem oferecendo 

fimdamentos para o dinheiro verde, onde as atividades intentam produzir negócios que sejam 

sustentáveis. 

Quanto a isso desde 1998 medidas e leis foram adotadas para garantir a manutenção 

das florestas no Acre. A exemplo é a propriedades com até 100 hectares de terra, que só pode 

ser desmatada 20%, quando antes, esta era de 50%. O restante fica mantido para ser usado 

economicamente por outras atividades que a floresta evidencie. Assim, o dinheiro verde 

representa os caminhos atuais com que se pretende produzir sustentabilidade socioeconómica 

na cidade, fortalecendo a cadeia produtiva por meio das atividades na e com a floresta, 

enquanto percursos para a Florestania na prática 

A floresta é valorizada como parte da cultura material nos emergentes espaços urbanos 

que vão se fundando em Rio Branco, e como origem de fontes de renda para o homem na 

cidade. Tanto a floresta quanto o urbano que com sua fusão, passam a estar no cerne dos 

artefatos de consimio simbólico a estruturar uma vida social em suas relações cotidianas, na 

medida em que, estamos considerando cotidianó como conceito que diz respeito ao tempo, 

sobretudo ao tempo longo, seja no plano da vida material, seja no plano das mentalidades ou 

da cultura. Embora possa ser operacionalizada na dimensão restrita de uma cidade, uma 

região, um segmento social, um grupo socioprofissional, este é um conceito passível de se 

ligar às estruturas a ao social global (Vainfas, 1996, p. 14). 

Para o caso do Acre e de Rio Branco, significa reestruturar um cotidianó, mas de 

modo diverso, tentando reinventá-lo quanto aos asp)ectos de Florestania. 

Portanto, imi conceito também passível de se ligar a ideia de uma vida privada, ou 

como diria Jaicob, através de uma vida intima da cidade, pelas formas que busca se auto-

A esse respeito já existe em funcionamento fábrica de preservativos em Xapuri e a de Pisos em Brasiléia. 
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representar na contemporaneidade de seus processos. Como diria Vainfas (1996) não há razão 

para se pensar a vida privada como excludente do conceito de cotidianó já que, vida privada 

também é conceito ligado à domesticidade, à familiaridade ou a espaços restritos que podem 

emular a privacidade análoga à que se atribuiu à família a partir do século XDC, e a qual a 

ideia de cotidianó acha-se ligada. 

Deste modo o cotidianó de uma vida urbana na cidade na e da floresta é instaurador de 

novos valores, servindo como ponto de referência para as motivações que vêm permitindo 

com que esta sociedade passe a funcionar a partir da fimdamentação de novos sentidos, 

construindo nesse processo o resgate de uma auto-imagem de si mesma, na medida em que, a 

ideia de uma cidade da Florestania e de busca por um desenvolvimento sustentável passe a 

implicar em uma abertura ás suas próprias questões de desenvolvimento. 

Nesses termos, a ideia da Florestania, e tudo o que esta implica, representa as formas 

contemporâneas de fazer políticas públicas buscando apMcá-las à vida urbana. E com base 

nisso poder continuar afirmando-se enquanto cidade florestal. Mas é neste ponto que a 

cidadania na floresta revela-se de certa forma ambígua (incerta), principalmente se refletirmos 

o que isto representa em termos de cenários de trabalho e inserção para as nevas gerações, que 

como vimos, resvalam ainda nas ocupações no "Chão da Cidade". A economia da floresta 

embora represente passos importantes para alavancar a sustentabilidade urbano-florestal, tem 

como principal desafio, abrir ofertas de maiores empregos com as atividades a partir da 

floresta, (aliás, floresta esta, que, como vimos, é um mundo que as novas gerações ainda estão 

aprendendo a conhecer). 

Mas a inserção dos jovens no mercado de trabalho sendo redirecionado para a 

economia da floresta implica em analisar novos movimentos que a partir disso começa a se 

formar. Com isso entendemos que as trocas ocupacionais em direção a postos de trabalho de 

maior ou menor status e remuneração, suas transições "de" e "para" atividades e 

empregabilidade, passam a depender da dinâmica conjuntural, das atividades económicas que 

se levantará com esta floresta, como isso irá proporcionar um nível maior de oferta setorial de 

empregos que já estão e/ou estarão sendo criados por meio da floresta em pé, do grau de 

desenvolvimento que a estrutura produtiva alcançará por meio dessa economia (se assim, o 

for), mas principalmente das transformações estruturais que as atividades na e com a floresta 

pedem para organizar essa produção e ser extraída dali. 

Quanto a isso, a Florestania e tudo o mais que a vida social em Rio Branco vem 

presenciando e vivendo enquanto processos coletivos, tais como "desenvolvimento 
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sustentável" e "cidade sustentável", deixam as cidades para o aprendizado (como vimos) e sua 

juventude ainda na cidade da promessa, aquela que ainda precisa ser socioambientabnente 

justa e produzida. Mas, enquanto essa economia da floresta busca ser efetivada pelas políticas 

de governo, essas medidas indicam o quanto esse trabalho precisa ser bem orientado, para não 

tomar a excluir a juventude, das benesses do desenvolvimento, como o foi no passado. 

Com as orientações das ações governamentais predispostas a manterem as florestas de 

pé, para retirar destas, atividades que sejam rentáveis e compatíveis com a sustentabilidade 

também ambiental, a relação entre sociedade, economia e sustentabilidade urbana passa a 

depender de atividades e de serviços que precisam ser reinventados em conformidade à 

floresta. Explorar o potencial económico da floresta significa considerar que há uma ampla 

biodiversidade que abriga essências de grande valor madeireiro, oleaginoso, resinífero, 

aromatizante, corante, frutífero, e medicinal, ou seja, a base de muitas matérias primas com 

que a indústria conta para produção de riqueza. 

Conquanto toda essa reserva que pode vir a ser transformada em potencial económico, 

se bem orientada pode servir de base, também, para uma melhor distribuição de riqueza, 

permitindo que essa forma de desenvolvimento possa estar a serviço dos que se encontram 

historicamente nas escalas mais baixas desse consumo e do acesso as benesses desse 

desenvolvimento que a floresta trouxe apenas para uma pequena minoria no passado, e, que, 

como vimos, ainda, se faz restrito na atualidade aos jovens e famílias pobres inseridas nos 

territórios do aprendizado que cidade comporta. 

A floresta em sua fase moderna de geri-la, para o caso das novas gerações, precisa ter 

efeitos visíveis enquanto novas oportunidades de emprego e trabalho, que lhes permitam uma 

inserção urbana através de melhores formas de emprego capaz de alterar as forças sociais que 

lhes equilibrem os efeitos mais nocivos das desigualdades sociais vividos, até então, por estes 

segmentos como podemos evidenciar no capítulo I I I . 

Intervir na cidade para o aprendizado, com medidas que levem Florestania a esses 

espaços, significa buscar alterar conjimturas nas quais se mesclam conflitos e tensões 

socioeconómicas entre os diferentes grupos de renda na cidade, porquanto é preciso que a 

ideia de Florestania e mesmo da busca de um desenvolvimento que seja eficazmente 

sustentável, na prática, consiga transformar essas conexões mais perversas enredadas pelo 

desenvolvimento desigual e combinado no território. Fazer com que venha existir vivências 

sociais juvenis menos dispares na cidade, é a principal tarefa que estas ideias devem efetivar 
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nessa intrigante relação entre floresta e cidade que se está construindo nesta cidade 

amazônica. 

Deste modo, o principal ponto com o qual se pode argumentar que a economia da 

floresta pode em sentido mais amplo desencadear uma transformação nas situações 

socioprodutivas entre as novas gerações, está no fato de que, essa economia permite uma 

continuidade fundamental de sobrevivência tanto das florestas enquanto sistemas vivos como 

permite que novas oportunidades de trabalho venham diversificar e ampliar de emprego para 

os jovens, que possam estar para além dos mecanismos do trabalho precarizado. Nessa 

direção a questão da Florestania tem desdobramentos importantes de forma mais prática para 

os principais dilemas que as ofertas assolam esses trabalhadores que se pretende construir 

com a floresta de pé. 

Isso permite, em certa medida, que a difícil e necessária crítica que as situações sociais 

em contextos de persistentes desigualdades pedem (como o caso de Rio Branco e o de sua 

juventude evidenciam em termos de trabalho), venha existir, inclusive, a partir de um 

diagnostico mais crítico, em relação à economia da floresta que se está críando. Reduzir as 

disparidades sociais e com isso poder provocar uma nova distríbuição de riqueza representa as 

contribuições em direção ao real avanço nas condições de uma existência social juvenil mais 

justa. Mas isso passa por um trabalho de melhor qualidade e melhor remunerado de fato e de 

direito. 

Nesse aspecto, o sentido de Florestania ainda carece de um sentido mais prático e 

crítico, principahnente, quando se leva em conta, que o trabalho em seus principais efeitos 

desagregadores e/ou agregadores é ainda o que define inclusão e/ou exclusão a uma fonte de 

renda. Assim, a realidade social da juventude em Rio Branco que precisa enfrentar todos os 

dias o trabalho incerto nas ruas dos bairros, ou no centro da cidade, através das atividades do 

comércio informal e/ou ambulante, sobrevivendo do trabalho sem garantia social, e 

acumulando déficits de estudo em seu processo escolar, apenas concorre para evidenciar que 

Florestania (se assim o for) pelo menos em Rio Branco, é algo que ainda precisa ser melhor 

consolidado. 

Nesse sentido a economia da floresta e mesmo a ideia de Florestania ganha 

relevância, quando se verifica que os mensurados efeitos produzidos pelas mudanças 

climáticas no planeta nas últimas décadas reivindicam novas posturas de atividades produtivas 

tendo em vista a manutenção das florestas. No caso do Acre, esta necessidade não constitui 

uma novidade, pois as práticas sociais já a colocavam como pontos de lutas para a 
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permanência do trabalho no "chão da floresta" e que agora através da ideia de Florestania 

buscar ser uma síntese que possa ser capaz de organizar, também, as experiências urbanas no 

"Chão da cidade". 

Diante deste cenário é absolutamente necessário afirmar que a juventude está 

envolvida de forma indistinta em um redemoinho de mudanças, que une cada vez mais e 

estreitamente os destinos da vida ambiental no planeta e expectativas sociais mais visíveis 

para as novas gerações que precisam buscar um vínculo com o processo produtivo, e com isso 

terem um trabalho de onde poderão extrair suas formas de sobrevivência económica. Isso não 

deixa de fora a cidade de Rio Branco, nem sua juventude na busca desses vínculos com a 

floresta, através da qual, as políticas de urbanização em nível local pretendem formatar 

quando buscam empreender uma auto-representação de identidade coletiva para si, em 

conformidade com a floresta. Isso de forma inegável traz em excesso as marcas de suas 

origens para a concepção de desenvolvimento que intentam construir e a partir disso 

redirecionar seus processos produtivos atuais. 

Conquanto, a Florestania se revela uma extensão de xmia modernidade cultural na 

fronteira, ao evidenciar as necessidades de uma economia da floresta que possa efetivamente 

contribuir para que tanto a cidade quanto seu aporte florestal sejam acessados pelas atuais 

gerações sem, no entanto, descartá-la. Contudo, o que se espera é que a manutenção dessas 

florestas e a busca de novas atividades daí decorrentes venham de fato favorecer novos e 

melhores postos de trabalho, bem como, oportunidades de empregos mais diversificados com 

essa floresta. Isso implica tomá-la também em um bem económico que venha a ser acessível 

às novas gerações. Contudo não se f)ode esquecer que nesta parte da Amazónia, as políticas de 

governo intentando viabilizar a sustentabilidade urbana em relação com a floresta, enquanto 

estratégia de desenvolvimento social ainda defronta-se com os limites que a cidade para o 

aprendizado lhes evidencia. 

Tal processo requer, no entanto, estratégias principalmente políticas para buscar uma 

organização nas relações de frabalho nesses termos, além da necessidade de viabilizar 

contomos mais precisos ao sistema produtivo que se pretende extrair das relações económicas 

com a floresta, que há muito se sabe em nível local, não representar nenhum obstáculo ao 

desenvolvimento, mas que também ainda tateia quanto aos caminhos que as novas gerações 

podem efetivamente acessar, posto que, verifica-se sua permanência sob o extenuante 

caminho das pedras afravés do frabalho no "chão da cidade". 
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Portanto, essa juventude que ainda pode contar com vuna base sócio-produtiva que a 

floresta lhe oferece tão abundantemente, deve preparar-se para acessar essa floresta 

socioeconomicamente. Contudo acha-se na base deste processo, a maneira como as ações de 

governo estarão orientando e organizando o futuro juvenil em relação às suas demandas por 

trabalho. Assim da cidade que emergiu do seringai e vivenciou a ideologia do "progresso" 

com a borracha, temos na atualidade, outra que procura conjugar as necessidades ambientais 

de preservação com as necessidades também de extrair atividades económicas, sem, contudo, 

deixar de buscar melhorar a qualidade na oferta dos empregos e melhorar as taxas de 

escolaridade dessa população. 

Espera-se que esse desenvolvimento (que vem sendo posto para implementar 

Florestania enquanto forma de inserção urbana) e que se busca hora produzir com as 

atividades na floresta, possam estar, voltados para dirimir as desigualdades sociais internas 

que historicamente produziram a cidade para o aprendizado. Quanto a isto não podemos 

deixar de considerar repercussões diretas na situação juvenil aí inserida e a necessidade que 

disso decorre para empreender uma construção de futuro da sua vontade de saber o que elas 

querem, no futuro, ser (Castoriadis, 2002, p. 26), tendo em vista as políticas públicas estarem, 

em boa medida, voltadas para o resgate do legado deixado pelas práticas sociais locais. 

Mas tanto na cidade quanto na floresta o trabalho permanece existindo sob uma base 

social. Nesse sentido, a ideia de Florestania ou mesmo de economia da floresta devem 

fornecer as bases para que estas oportunidades possam ser iguais para todos, como forma de 

trazer à tona a cidade justa socioeconomicamente, o que pressupõe transformar a promessa 

em realidade. Quanto a isso, enfrentar o tema do emprego/ocupação juvenil afravés políticas 

de emprego para a juventude nesta parte do território amazônico de forma mais crítica e 

duradora, se faz urgente, antes que as gerações ainda infantes sejam as próximas a serem 

arroladas em efeitos perversos, reiterando com isso, desigualdades ao longo de gerações. 

Espera-se, por fim, que vínculos menos perversos enfre juventude e processo 

produtivo, enfre escola e frabalho nesta parte da Amazónia Ocidental venham existir, 

enquanto promessa realizada. Por último, lembrando Ianni (2000, p. 137): 
Acontece que cada um inventa a sua cidade, como refugio e evasão. Não cabe mais 
apenas viver a realidade, ou buscar principalmente a emancipação. Diante dos 
contrapontos trabalho e alienação, diversidade e desigualdade, comunidade e sociedade, 
modernidade e pó-modemidade, utopia e nostalgia, nada melhor do que a fabulação. 

Talvez seja nessa direção que as existências juvenis, na cidade-floresta precisam ser 

melhor geridas. 
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Anexos - A 

Roteiro de Entrevista semi-estruturada. Trajetórias Sócio-Profissionais Entre as 
Gerações. 

Fale sobre a história de trabalho de sua família. 

Como foi a vida de trabalho dos seus pais. Eles desenvolveram quais atividades. 

Que tipo de profissão tinham. 

O que fazem atualmente. 

De qual cidade eles procedem 

Qual o grau de estudo deles. 

Em relação a sua história de trabalho 
Como tem sido a sua vida em termos de trabalho. 

Por quais tipos de trabalho você já passou. 

Quais atividades você já desenvolveu. 

O que faz atualmente. 

Qual renda você tem com as atividades que exerceu e exerce. 

Qual tipo de transporte você utiliza pra trabalhar. 

Seu vinculo com a escola estar mantido? 

Esse vínculo já foi interrompido em algum momento de sua vida escolar? 

Qual foi o motivo. 

Que diferença você ver entre o trabalho que seu pai faz (ia) e o trabalho que você faz 

hoje. 

Em relação ao seu local de moradia como você descreveria esse local em termos de 

ruas asfaltadas. Acesso, praças-esportivas, escola, transporte urbano, posto de saúde, água e 

sistema de esgoto. 



Anexos B 

Perfil do Grupo Entrevistado. 

Dos entrevistados no centro da cidade no total de 12 colhidas, a faixa etária 

encontrada foi de 18 a 26 anos. Nas pesquisas em profimdidade realizadas nos bairros no total 

de 23 entrevistados a faixa etária foi de 15 até 29 anos. Entre o centro da cidade e os bairros, o 

total de entrevistas foi 35 jovens em situação de trabalho. Em relação ao perfil dos pais, temos 

12 narrativas de percursos de trabalho na faixa de idade entre 37 até 76 anos. 

Distribuição dos jovens e situação de trabalho. 

Pesquisa em Profimdidade nos Bairros da Baixada. 

NOME IDADE ESCOLARTOADE T R A B A L H O 

VARIADO 

C A R T E I R A 

R A B A L H O 

Magno 21 Parou no 1°/2°G Teve + 3 ativi. Sempre S/CA 

Nirlene 15 Cursa a 8° Só Teve essa At Sem C T / A 

Aline 18 Parou na 5° Só uma ativi. Sem C T / A 

Claudia 24 Parou na 7° Teve 2 ativi. Não declarou 

Wagner 26 Parou na 5° Teve + 3 ativ. variou 

Gean 23 Parou na 7° Teve + 3 ativ. 2 ' 'Trab.C/CA 

Manuel 29 Parou na 6° Só uma ativ. Não declarou 

Magno 24 Concluiu 2° G Teve + atividades Trab. C/CA 

José 24 Parou no 272° G Teve + atividades Não declarou 

Gleiciane 15 Cursando 17 2''G l°trabalho/Ativ. Não declarou 

Sonamara 15 Parou no 17 2°G Só teve essa ativ. Nunca T /CA 

Francisco 25 Concluiu 2° G Teve +atividade Trab. C/CA 

Madson 21 2° Grau incomp. Teve + atividade Variou 

Fabiana 23 Parou na 8° Teve + atividade Nunca T /CA 

Maikon 20 Parou na 7° Teve + atividade Não declarou 

Iranete 24 Parou na 7° Só teve essa Ati . Variou 

Geana 18 Parou na 5° Teve + atividade Nunca T /CA 

Mafisa 27 Parou na 7° Teve 2 atividade Nunca Q/TCA 

Kely 20 Parou na 5° Teve 2 atividade Não declarou 

Jucilene 23 Parou na 6° Só teve essa ativ. Nunca Q/TCA 

Emerson 18 Parou na 6° Teve 2 atividade Prefere T /CA 

Denilse 22 Parou na 6° Teve + atividade Não declarou 

Ronile 21 Parou na 5° Teve 2 atividade Nunca T/CA 



Pesquisas no Centro, área Comercial de 

Rio Branco/ A C 

Átila 20 Parou no 3 ° / 2 ° G Teve + atividade Variou Guardador de Carro 

Edmilson 25 Parou no 3 ° / 2 ° G Teve + atividade Nunca T/CA Guardador de Carro 

Franklin 21 Concluiu 2° G Sempre N/Ativ. Proc. T/CA Camelo 

Williane 20 Concluiu 2° G Sempre N/Ativi. Vê o trab. Est. Camelo 

Clessilvânio 18 Concluiu 2° G Teve + atividade Trab. C/CA Vendedor/Loja 

Isabel 23 Volt.estudar/2°G Teve + atividade Não declarou Vendedora/Sorvete 

Marta 21 Volt. Est. 17 2° G 1° Trab/atividade Não declarou Vendedora/Banana 

Edimar 19 Parou na 6° Teve + atividade Não declarou Guardador de Carro 

Elivânia 21 Parou no 272° G Teve + atividade Não declarou Artesã 

Eneida 19 Parou no 37 2° Teve + atividade Não declarou Panfletagem/Rua 

Adilene 26 Concluiu 2° G Teve + atividade Trab. M. S/CA Panfletagem/Rua 

Suzana 20 Parou no 27 2°G Teve + atividade Trab. C/CA Vendedora/Loja 

Elaboração Própria. 

T O T A L : 35 

Sempre N/Ativ. = Sempre na mesma Atividade. 

Sempre S/CA = Sempre Sem Carteira Assinada. 

Sem C T / A = Sem Carteira de Trabalho Assinada. 

2° Trab. C/CA = Segundo Trabalho com Carteira Assinada 

Trab. C/CA = Trabalho com Carteira Assinada. 

Nunca T/CA = Nunca Trabalhou com Carteira Assinada. 

Nunca Q/TCA = Nunca Quis Trabalhar com Carteira Assinada. 

Prefere T /CA - Prefere Trabalhar com Carteira Assinada. 

Proc. T /CA = Procurando Trabalhar com Carteira Assinada 

Vê o trab. Est = Ver o Atual Trabalho como Estágio. 

Trab. M. S/CA = Trabalhou Mais Sem Carteira Assinada. 

Obs. Essas siglas representam a forma como os próprios entrevistados 

referiram-se às suas situações ocupacionais em relação à Carteira de Trabalho. 



Anexos C 

Distribuição dos Pais Segundo a Idade. 

Baixada 

Raimvindo Nonato 76 anos. 

Alzenir 41 anos. 

Rosa 44 anos. 

Cosma 63 anos 

Maria Eugênia 65 anos. 

Júlia 37 anos. 

Joaquim 59 anos. 

Francisco 75 anos. 

Sebastiana 70 anos. 

Selvita 64 anos. 

Sebastião 70 anos. 

José 56 anos. 

Elaboração Própria. 

T O T A L : 12 entrevistas. 
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