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Resumo: O presente artigo pretende analisar como a partir da fragmentação do território 
econômico do Baixo São Francisco, a cidade de Penedo perde suas características culturais, 
promove os conflitos na identidade  do seu povo e re-caracteriza as relações sociais. Faz 
analise de diversas situações que fizeram com que a cidade de Penedo perdesse destaque no 
cenário econômico-cultural brasileiro, e os efeitos da globalização e da cultura de 
massificação na vida cotidiana da cidade. Pretende-se enfocar a desvalorização da cultura 
nativa em detrimento da cultura de massa como fruto do apelo econômico e da importação de 
valores midiáticos; e visualizar como a cidade, dia-a-dia, altera sua identidade cultural e 
evidencia a falta de oportunidade para seus cidadãos. Traz uma breve análise das Políticas 
Públicas, especificamente as transferências de renda, numa lógica desenvolvimentista. 
 
 
Palavras – Chave: Território, Lugar e Cultura. 
 
 

 
Abstract:Abstract: This article aims to analyze how the fragmentation from the economic 
territory of the Lower São Francisco, the city of Penedo lose their cultural characteristics, 
promotes conflict in the identity of its people and re-characterizes social relations. It analyzes 
a variety of situations that made the city of Penedo lost prominence in the economic-Brazilian 
culture, and the effects of globalization and mass culture in everyday city life. It is intended to 
focus on the devaluation of indigenous culture at the expense of mass culture as a result of the 
appeal and economic value of imports of media, and see how the city, day-to-day changes 
their cultural identity and highlights the lack of opportunity for their cidadãos.Traz a brief 
analysis of the Municipal Public Policies for education and culture in a logical 
desenvolmentista and ending by deconstructing hegemonic accentuate the feeling of 
belonging in relation to the place Penedo, and breaking traditions penedenses. 
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Introdução 
 

 O presente artigo versa sobre as possibilidades de mudanças nos mecanismos que 

influenciaram e/ou influenciam a cristalização do potencial de desenvolvimento da cidade de 

Penedo - AL, a partir do século XXI., tendo como base a analise econômica e cultural a partir 

do território vivido na cidade. 

 Penedo é uma cidade histórica, Patrimônio Artístico Nacional, polo econômico e 

cultural de Alagoas, mas que gradativamente parece perder sua potencialidade econômica e a 

tradicionalidade da sua cultura local. 

Situada as margens do Rio São Francisco. Hoje com pouco mais de  sessenta mil 

habitantes(IBGE2010), tem como principais atividades econômicas o comércio varejista, a 

cultura de cana-de-açúcar, e o setor público como principal empregador. 

 Em Penedo, já não se  pode observar toda a dinâmica da pujante economia penedense 

de outrora, decide-se então abordar a perda da vigorosidade econômica e cultural, a partir do 

século XXI tendo como foco de pesquisa as relações de poder que se contextualizam no 

espaço vivido da cidade. 

 Para compreender o processo de declínio da economia penedense abordaremos o 

efeito da globalização no comércio varejista, os desafios econômicos a partir do predomínio 

da monocultura da cana de açúcar, bem como os impactos dos programas de transferência de 

renda na economia e cultura penedense. 

 Até meados do século XX, Penedo era referência econômica em Alagoas, porém, a 

falta de políticas de desenvolvimento, infraestrutura básica e valorização da cultura, bem 

como a escassez de mão de obra qualificada e a necessidades de novas técnicas, provocou 

uma fragmentação na economia da cidade ao tempo em que promove mudanças nas relações 

sociais da cidade. Promove ainda uma espécie de ressignificação dos casarios, dos sobrados e 

das ruas estreitas da cidade de Penedo. 

 O processo de modernização do comércio varejista na cidade, no período técnico-

científico informacional, provocou uma transformação no espaço, implicando assim na 



necessidade de ampliação das atividades econômicas e de inserção de novos recursos 

técnicos. 

 Essa remodelagem do comércio varejista não se resume aos prédios e a substituição de 

áreas residenciais em áreas de atividade comercial, mas o que ganha mais destaque é a 

transformação nas relações sociais a partir da cultura e da sensação de pertencimento em 

relação ao lugar penedense. 

 Dessa forma a economia penedense não consegue acompanhar as mudanças exigidas 

pela globalização e vai perdendo cada vez mais sua referência como centro regional 

econômico, passando assim a ter uma baixa expressividade em relação às cidades 

circunvizinhas. Tal perda ainda tem reflexo nas matizes culturais da cidade e no pensamento 

cultural da cidade. 

  
1 – O enfraquecimento da Economia Penedense. 

 

 

Penedo, cidade do interior de Alagoas, situada na porção sul do estado; berço da 

colonização e da cultura do povo alagoano traz consigo, em suas ruas e seus sobrados os 

resquícios de um tempo áureo; tempo em que as poesias eram recitadas nas esquinas, tempo 

em que o coreto cantava; aonde as correntes iam e vinham no perfeito e bucólico sincronismo 

cultural, onde da beira do rio, no paço imperial, o Brasil foi comandado. Muita coisa mudou. 

As ruas continuam lá, as esquinas também, mas o que permeia a cidade é o saudosismo dos 

tempos em que se visualizava uma economia forte e uma cidade atrativa do ponto de vista 

comercial e cultural. 

  Manoel Corrêa de Andrade relata em seu livro “Imperialismo e Fragmentação do 

Espaço” (1999, pág.63): 

   
“Os historiadores costumam chamar de Revolução Industrial à 
transformação que se procedeu, na Inglaterra, nos meados do século 
XVIII, em consequência do uso, pela indústria da máquina a vapor. A 
Revolução propiciara a expansão geográfica da influencia europeia 
pelos vários continentes e permitira a expansão do comércio, com a 
intensificação e o crescimento da demanda de mercadorias. O uso da 
máquina desarticularia completamente as relações de trabalho feudais, 
já abaladas, e poria por terra a servidão e o sistema urbano local das 
corporações”...). 

 

 

Desse modo, até meados do século XX, Penedo era referência na economia e 

prestação de serviços no estado de Alagoas. Com a inviabilidade fluvial do rio São Francisco, 



a ampliação da malha viária e as facilidades de deslocamento para centros urbanos maiores; 

atingiram a escoabilidade via Porto de Penedo, causando assim uma redução drástica no 

volume de transações comerciais naquele que até então era um dos viéses de desenvolvimento 

da cidade: a queda nas vendas foi inevitável. Por parte do setor publico não existiam políticas 

de incentivos fiscais à instalação de empresas maiores e quiçá com visibilidade e potencial 

nacionais. Por parte dos empresários não havia cenário para investimentos. Neste período, 

além de perder as principais empresas das famílias tradicionais da cidade, Penedo sente o 

peso; no seu até então forte e vigoroso comércio varejista, da globalização. Muitas franquias 

deixam a cidade, indo buscar novos e promissores mercados; como por exemplo, as 

tradicionais Casas Pernambucanas e o Supermercado Bompreço. 

É importante ressaltar que as relações patronais vão se enfraquecendo, pois cada vez 

mais fragmentadas, as poucas empresas passam a não ser mais atrativas em relação à 

oportunidade de emprego. No último quarto do século XX, Penedo recebe uma empresa que 

traz em sua instalação a promessa de desenvolvimento: a Usina PAISA; que atrai grande parte 

da mão de obra do comércio em decadência, bem como a mão de obra não qualificada da 

região ribeirinha, também fragilizada pelo enfraquecimento do porto. Além da falta de 

incentivos fiscais, a cidade de Penedo perde algumas batalhas político-econômicas 

significantes, como por exemplo, a não instalação da ponte que ligaria Alagoas a Sergipe que 

se instalou em Propriá/SE; a da fabrica da Coca-Cola, instalada em Arapiraca/AL e do 

Tradicional Festival de Cinema; que ressurge em Gramado/RS, dentre outras. Passamos então 

assim, num curtíssimo espaço de tempo, a evidenciar um novo cenário para a cidade; uma 

nova realidade se apresentava: a Penedo, que passaria das Páginas Históricas para as Páginas 

de História. 

  

1.1. – O processo de desconstrução da cultura local. 
 

 

 A mudança de rumo na economia de Penedo implicou numa 

reação em cadeia no que tange aos hábitos culturais, costumes da cidade e da formatação 

visual de seus casarios. O que se pode observar na paisagem urbana de Penedo é que, através 

do tempo, cada vez mais, a prática de transformação do espaço foi ficando em evidência, 

permitindo sua recaracterização. Este espaço, porém, foi incorporando recursos técnicos, 

necessários a implantação de equipamentos modernos que dinamizaram a atividade comercial, 



embora não em sua totalidade, em um esforço de adequação ao atual período técnico-

cientifico-informacional, vivenciado pela sociedade global. 

        Ao discutir a respeito dos espaços de globalização, mais precisamente do meio técnico-

cientifico-informacional, Santos (1994, p.51) explica que: 

“O meio geográfico em via de constituição (ou reconstituição) tem 
uma substância cientifico-tecnológica-informacional, não é nem meio 
natural, nem meio técnico. A ciência, a tecnologia e a informação 
estão na base mesma de todas as formas de utilização e funcionamento 
do espaço, da mesma forma que participam da criação de novos 
processos vitais e da produção de novas espécies (animais e vegetais). 
É a cientificização e a tecnicização da paisagem. É, também, a 
informatização, ou antes, a informacionalização do espaço. A 
informação tanto está presente nas coisas como é necessária a ação 
realizada sobre essas coisas. Os espaços assim requalificados atendem, 
sobretudo, a interesses dos atores hegemônicos da economia e da 
sociedade, e assim são incorporados plenamente as correntes de 
globalização”. 

 

As mudanças vivenciadas pelo comércio varejista penedense não passam só pela 

transformação dos prédios, pela substituição de uma área residencial ou pela atividade 

comercial. O processo ainda se mostra mais profundo a partir do momento em que as relações 

sociais e culturais também são alteradas. 

    No entendimento de Correia (2003, p. 28): 

 
“A noção de cultura considera não indivíduos isolados ou quaisquer 
características pessoais que possam possuir, mas comunidades de 
pessoas ocupando um espaço determinado, amplo e geralmente 
contínuo, além de numerosas características de crença e 
comportamento comuns aos membros de tais comunidades.” 
 

  

   Neste sentido observa-se que com a alteração no contexto econômico, as relações sociais também 

foram remodeladas;  havia antes uma  outra relação social por parte dos que compravam e vendiam. 

Podia-se comprar se tivesse dinheiro ou, de acordo com o grau de conhecimento com o comerciante, 

até seria possível levar a mercadoria fiado, pois havia um sentimento que ia além da necessidade da 

reprodução do capital, era a relação de confiança; de amizade, de humanização; isso tem se perdido. 

   No início do século XX as relações comerciais baseadas nas relações sociais eram predominantes, 

através das famosas cadernetas. Hoje, com a voracidade do capitalismo, através da globalização e 

concorrência, as cadernetas quase que não existem mais. Elas foram substituídas pelas fichas de 

crediário, baseadas no Sistema de Proteção ao Crédito – SPC e outros órgãos regulamentadores. 



Muitas mudanças espaciais foram introduzidas no comercio decorrentes das gestões políticas, e este 

processo não foi mais profundo graças ao tombamento da cidade como patrimônio histórico nacional; 

através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

    É por esta razão que Carlos (199, p. 163) ao tratar sobre morfologia e temporalidade urbana, 

enfatiza que: 

 

“O espaço urbano enquanto produto social em constante processo de 
reprodução nos obriga a pensar a ação humana enquanto obra 
continuada- ação reprodutora que se refere aos usos do espaço onde 
tempos se sucedem e se justapõe montando um mosaico que lhe dá 
forma e impõe características a cada momento”. 

 

Dentro desta perspectiva de espacialização, de construção espacial e, sobretudo de 

temporalidade é que vem sendo desconstruída o sentimento do pertencimento em relação a 

cultura local. O coreto da praça não mais serve de púlpito para os grandes poetas e para as 

grandes noites de cultura. Agora é apenas um artefato a ornar um espaço de vivencia. As 

bibliotecas não mais são frequentadas, não há mais serestas ou luais. Não se tem mais os 

festivais de cultura. (...) E cada vez mais, as relações de poder a partir das necessidades do 

capital fragmentam o contexto sociocultural da cidade. 

Pensar o território a partir de uma abordagem que vá à direção do território usado, tratado por 

Santos (2001, p. 97): 

“O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o 
fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da 
vida, sobre os quais ele influi.” 

 

Na realidade a paisagem da cidade de Penedo revela tempos diferenciados. Havia outras 

formas de apropriação do espaço da cidade, que os recursos tecnológicos, estimulados por 

certa exigência da modernização da atividade comercial, fizeram com que, praticamente 

desaparecessem. Alguns prédios foram completamente transformados em seu aspecto 

arquitetônico, outros abandonados e destruídos, para darem lugar a determinadas funções 

cujas formas antigas não possibilitariam. Com estas alterações nas formas e nas rotinas da 

cidade e com a falta de políticas educacionais voltadas ao conhecimento de sua historia; os 

penedense das gerações mais recentes passam a não conceber o local como algo que 

realmente os pertença. Cada vez mais os estímulos sócias apontam para  a idealização de uma 

cidade estagnada, sem oportunidades e que ficou na história. As marcas históricas não mais 



traduzem ao povo um passado de luta, que inspira um presente valoroso e um futuro 

promissor. A nova paisagem de Penedo é o de uma cidade morta; que parece precisar do novo. 

   Ao abordar questões sobre datação e movimentação da economia e paisagem Santos (1996, 

p. 68-69) admite que: 

 
“Os objetos são passíveis, pois, de uma datação, têm idades. Pela 
datação dos objetos de uma paisagem deveríamos poder reconhecer a 
sua idade (ou as suas idades). Mas isso nem sempre é possível, já que, 
muitas vezes, os objetos antigos são suprimidos da paisagem. (...) A 
paisagem tem, pois, um movimento que pode ser mais ou menos 
rápido. As formas não nascem apenas das possibilidades técnicas de 
uma época, mas dependem, também, das condições econômicas, 
políticas, culturais etc. A técnica tem um papel importante, mas não 
tem existência histórica fora das relações sociais. A paisagem deve ser 
pensada paralelamente às condições políticas, econômicas e também 
culturais, Desvendar essa dinâmica social é fundamental, as paisagens 
nos restituem todo um cabedal histórico de técnicas, cuja era revela; 
mas ela não mostra todos os dados, que nem sempre são visíveis”. 

 
Portanto de acordo com o exposto, pode-se destacar que a (re) produção do espaço no 

centro da cidade de Penedo, por meio do comercio varejista, por exemplo, conforme pode ser 

apreendida pela paisagem, está vinculada a questões econômicas e políticas, de certa forma, 

em um contexto do período atual; não representando o período dos fins de tarde iluminados a 

arte e poesia. O coreto; antes circundado por nobres e burgueses, não mais é ponto de 

referencia na cultura local. Nem de longe lembra as noites em que a sociedade se reunia para 

recitar poesias e assistir as retretas; hoje, serve meramente como adorno arquitetônico. Penedo 

perde gradativamente, o gosto cultural. Do pouco que ficou, ressalta-se a Festa do Santo Bom 

Jesus; muito mais com apelo econômico do que como referencia cultural da cidade. É 

importante salientar a conexão que se observa na relação classe social/ cultura; pois em 

Penedo a inserção dos hábitos se fez por importação; ou seja, com a chegada dos 

colonizadores europeus, inclusive se sobrepondo a muito dos costumes dos nativos. À medida 

que se assiste a uma gradativa decadência da atividade econômica na cidade, pode se perceber 

que a efervescência cultural também sofrerá um recuo significativo das suas realizações. 

 



1.2. - O comércio Varejista em Penedo 

 

 Como sede de micro região, critério do IBGE, Penedo ainda está longe de representar 

significativamente um centro regional econômico, bem como a baixa expressividade das 

cidades que estão ao seu entorno. 

 A tabela 01 apresenta dados do SEBRAE, levantados em 2006, que mostram a 

quantidade de empresas existentes em Penedo, comparadas a capital e ao estado. 

TABELA 01 – EMPRESAS E EMPREGOS FORMAIS (2006) 

 Empresas Empregos PEA 

PENEDO 951 6718 19.422 

MACEIÓ 21.160 112.384 345.732 

ALAGOAS 42.702 246.214 1.133.001 

                        Fonte: SEBRAE – 2006 

 Ao analisar a tabela observa-se um fator que é determinante para analisar a 

potencialidade econômica de uma cidade: a população economicamente ativa - PEA; que em 

Penedo não passa dos vinte por cento. Com uma população economicamente ativa baixa, o 

comercio fica extremamente dependente dos recursos dos setores públicos; e dos ciclos da 

cana de açúcar. Em virtude disso há um pico sazonal nas vendas; que coincide com a safra da 

cana-de-açúcar, coisa que evidência a dependência econômica, e mais que isso, evidencia a 

falta de um plano de desenvolvimento, de alternativas e estudos que planejem e apontem  

outro viés  como solução economicamente viável para a cidade. 

  

1.3. – Suor e luta: O Amargo mel da Cana. 

  

 A análise da situação do setor sucro – alcooleiro em Penedo, permite constatação do 

duro ciclo de vida cotidiana de pais e mães de família, á míngua. 

 No texto "Agricultura", de Affonso de Mendonça publicado no livro "Indicador Geral 

do Estado de Alagoas", organizado por Craveiro Costa (1902), Casa Ramalho, Maceió, 

páginas. 65/67, 

 
“Os progressos da cultura mecânica não chegaram ainda senão 
por exceção raríssima a nossa lavoura, cultiva-se a cana pelo 



processo dos tempos coloniais: a foice, o machado, a enxada, 
mesmo nos terrenos mais aptos a marcha econômica das 
charruas, arados e capinadores. Nos países adiantados o 
proprietário rural goza de inegável independência; entretanto 
aqui o lavrador brasileiro, devido à falta de leis repressivas de 
vagabundagem e reguladora do trabalho; a frouxidão dos 
costumes, a demagogia de uns tantos pseudo-democratas, a 
ignorância da nossa população íncola, e diversas outras 
circunstâncias, vive a humilhante dependência de jornaleiros, 
dependência que está na razão direta das necessidades que dele 
tem. Compreende-se facilmente a situação do agricultor perante 
o jornaleiro nomeadamente o agricultor de cana, especialmente 
na época da colheita, quando é preciso ter um pessoal 
organizado e de alguma sorte permanente.” 

 
 

        Percebemos nitidamente que não há a intenção de melhorar as condições de trabalho na 

lavoura e nem reduzir as jornadas de trabalho ‘escravo’ o que há é a ânsia de produzir mais 

com o mais baixo custo. O trabalhador fica refém dos patrões por não haver alternativa para 

trabalhar em condições melhores. 

       Mendonça continua: 

 

“Cede-se por necessidade às exigências de adiantamentos, faz-se 
concessões nas horas de trabalho, se é obrigado a suportar a frouxidão 
deste, não se pode imprimir a disciplina precisa a uma boa 
organização, submete-se mesmo a insultos se pensa tentar reprimir 
abusos e mesmo latrocínios. Se, de um lado não conta a repressão nas 
leis, do outro os democratas desocupados, estão sempre prontos a 
defender a liberdade de vagabundagem contra os que ele chama a 
autocracia do proprietário; mais picantemente - de "senhor de 
engenho". 

 
 

 E, abandonados a sorte dos senhores de engenho, batizados agora de Usineiros, mais 

perversos ainda, o povo sofrido, totalmente despreparado e sem nenhuma garantia trabalhista 

vive a produzir em beneficio dos donos do poder. Essa realidade só irá ser amenizada com a 

chegada dos efeitos da globalização e com ele a necessidade de produzir mais, em menos 

tempo e com menores custos; inclusive trabalhistas. Aumenta, mesmo que timidamente, as 

fiscalizações do Ministério do Trabalho. O que forçosamente traz alguns pequenos ganhos no 

que diz respeito às condições de trabalho. 

 A realidade da agricultura converge para a desvalorização do trabalhador e para a 

segregação social. Paralelo a isto há a urgência das Usinas em inserirem meios técnicos de 

cultivo e colheita mais eficazes e que necessitem cada vez menos de trabalhos manuais: eis o 



grande dilema. De um lado deixar de se utilizar da mão-de-obra semiescrava; por outro lado 

estar diante da urgência de produzir mais através de novas técnicas. 

 Neste contexto social cruel, onde a mão de obra, desqualificada, tende a ficar a 

míngua, toda a economia penedense está ameaçada, pois nos dias atuais a monocultura da 

cana tem sido a atividade econômica mais importante da cidade; é dela que depende 

diretamente o comércio e o setor de serviços como um todo. 

 Outro agravante, no tocante a tecnicização da mão de obra, é onde haverá emprego 

para os 7.863 funcionários sazonais e diretos que trabalham nas usinas instaladas no entorno 

da cidade? (USINA PAISA e USINA MARITUBA). (Recursos Humanos das Usinas Marituba 

e PAISA). 

             A produção de açúcar reclama concentração, como fator fundamental, mas a fase de 

paralisação das atividades determina a saída dos trabalhadores. A migração estacional se 

encontra assim como um das marcas da economia açucareira penedense. A mão de obra se 

torna flutuante, aparecendo em época de colheita da cana e da moagem na fábrica. Daí 

também a utilização do trabalho feminino e dos menores, de certo modo mais estável, e 

prevalecendo salários mais baixos; tendo como média o salário mínimo em vigor. Não é 

possível a um homem do campo, com tais salários, ter roupa, isto é, vestir-se não bem, mas 

suficientemente. 

  Outras necessidades, tais como a de médico, de dentista, comprar remédios, estas são 

luxos que o homem do campo não conhece, nem poder ter. Não somente não as encontra em 

seu meio, como também não dispõe de recursos para atendê-las. Os baixos níveis salariais 

contribuem como é evidente, para o padrão de vida tão baixo. Não somente lhes falta poder 

aquisitivo para a alimentação necessária, como ainda condições para uma habitação, se não 

for confortável, ao menos digna da existência humana com pelo menos condições de 

saneamento básico, higiene, alimentação adequada; acesso à saúde e educação de qualidade. 

De modo geral as condições de habitação para o grosso da população trabalhadora da área 

açucareira são as piores possíveis; o que termina fadando toda essa força de trabalho a 

semiescravidão. 

 

 

1.4 – Impactos na economia penedense a partir dos programas de transferência de 

renda. 

 



 

 

           Segundo o IBGE1, Penedo tem elevado índice de pobreza, perfazendo um total de 

60,62% de sua população total, caracterizando-se como um dos municípios de elevada 

exclusão social. 

 No início do século XXI, no governo Lula, as transferências governamentais 

aumentaram consideravelmente, incrementando assim as receitas de estados e municípios 

através do Fundo de Participação dos Estados - FPE, Fundo de Participação dos Municípios - 

FPM e programas de transferências de renda. 

 Estas transferências se deram também de forma eleitoreira, pelas distribuições de 

Bolsas aos afilhados políticos dos gestores municipais. A verdade é que a fomentação das 

“bolsas” de maneira direta dinamiza a economia e passa a ter um valor importantíssimo na 

pequena economia local. Fato curioso, observado quando da pesquisa, é que na periferia da 

cidade, no bairro Vila Matias, o próprio cartão da bolsa é a garantia para a aquisição de 

gêneros alimentícios, desde que fique de posse do dono da mercearia; uma forma ilegal de 

garantir as vendas e também o recebimento. 

 Os dados da tabela 02, da SEPLANIC-2008, dão a dimensão da forte rede 

assistencialista que se estabelece através da bolsa e do impacto disto na economia penedense. 

 

 
 

TABELA 02: PROGRAMAS SOCIAIS - 2008  

 

 Famílias R$ (mês) 
Famílias no Município 14.379 - 

Famílias Pobres 7.052 - 
Bolsa – Família 5.448 349.183,00 

Outros Programas 1.087 25.569,00 
Atendidas (%) 77,30% 374.743,00 

Fonte: SEPLANIC- PENEDO 
 
 

' Está claro que não podemos negar que o estado de Alagoas segue um parâmetro 

nacional, onde se destacam a concentração de renda, terra e poder político que jogam o Brasil 

                                                                 
1
  Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. 

 

 



no pódio da economia mais desigual na distribuição de suas riquezas, a nível mundial.    Mas 

o Estado de Alagoas teve - e continua tendo - margens de autonomia para manobrar a 

máquina administrativa em direção aos interesses socialmente mais amplos. Em Penedo as 

disputas políticas e interesses alheios ao bem comum só penalizam mais ainda a população e 

evidenciam as ‘BOLSAS’ como um mal necessário e útil a economia; constrói-se assim um 

território de desigualdades. 

 
 
 

 
Considerações finais 

 
 
  . 

        Compreender e perceber o espaço e a paisagem de forma abstrata e concreta requer do 
docente a apresentação desses conceitos, os quais são apresentados conceitualmente em 
consonância com a geografia crítica e a geografia humanista. Na primeira o espaço é 
analisado pelo geógrafo SANTOS (1985) a partir (...)das categorias estrutura, processo, 
função e forma, em que devem ser consideradas suas relações dialéticas. (SANTOS, 1985). 
No segundo, o espaço é analisado e percebido pela geografia humanista e cultural, a qual o 
espaço é compreendido e percebido pela vivência. Corrêa (2008) destaca Tuan (1979): 
 

 (...) existem vários tipos de espaços, um espaço pessoal, outro grupal, onde é vivida 
a experiência do outro, e o espaço mítico-conceitual que, ainda que ligado à 
experiência, “extrapola para além da evidencia sensorial e das necessidades 
imediatas e em direção a estruturas mais abstratas” (CORRÊA, 2008, p.30) 
 

          Analisar e compreender a importância do conceito de espaço exige dos alunos uma 
percepção crítica da unidade espacial, especificamente quando o espaço é representado e 
absorvido pelas imagens do cotidiano. Entretanto, essas imagens quando ensinadas e 
aprendidas de forma crítica, a percepção do espaço é compreendida de forma subjetiva e 
palpável, favorecendo ao aluno o desenvolvido de habilidades e competências na forma de 
pensar a organização, construção e a produção do conceito de espaço. 
 A cidade de Penedo não pode ser um lugar congelado no tempo; mas carece de 
soluções que possam garantir que sua cultura não ser perca em meio aos apelos midiáticos tão 
latentes nos tempos tecnológicos. O poder público local deve pensar em um plano de 
desenvolvimento turístico de longo prazo; algo que fortaleça a economia através do desfrute 
da cultura e da beleza da cidade. Propor incentivos fiscais a empresas que trabalhem em 
parceria/financiamento com os órgãos de cultura local. Investir na educação cultural do povo 
a partir do estudo das tradições folclóricas. Criar uma rede de relações econômico-culturais 
que dinamizem a economia local a partir do turismo religioso. Penedo precisa desenvolver 
uma forte campanha de conscientização e alerta para seus cidadãos a fim de “re-significar” os 
gostos culturais elaborados; outrora tão difundidos. O capitalismo não pode ser em Penedo, o 
fator que fragmente a cultura local e/ou introduza hábitos que culminem por silenciar as vozes 
culturais taxando-as de piegas. Penedo precisa de atenção; do povo, dos governantes e de 
todos agentes que constroem esse lugar. Ao tratar sobre territorialidade, Raffestin (1993) 
afirma que este pode ser definido como um conjunto de relações que se originam num sistema 



tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, 
compatível com os recursos do sistema. Ainda, para o autor, só é possível analisar a 
territorialidade pela apreensão das relações reais colocadas no seu contexto sócio histórico e 
espaço-temporal. 
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