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RESUMO 

 

A cartografia tradicional tem por finalidade localizar pontos e locais propriamente ditos, 

muitas vezes deixando de lado outros elementos importantes para a localidade 

representada no mapa. Nesta perspectiva, a cartografia parece ser apenas um arcabouço 

de localizações de pontos e de lugares, estratégicos ou não. A confecção de um mapa 

está normalmente ligada a profissionais capacitados para isso o que, de fato, é 

necessário quando levado em conta a cientificidade e o uso das técnicas necessárias à 

precisão da localização. Porém, é preciso levar em conta ainda que há outras formas de 

mapeamento que não necessariamente exigem precisão de localização, mas sim, 

percepção. O mapa, além da função de localização serve para estudos sociais, 

antropológicos, históricos, biológicos ou mesmo geográficos locais e, também, ser 

produto destes estudos. Neste sentido, criar novas metodologias e significados à 

cartografia pode levar a diversas problematizações no campo disciplinar, sendo 

necessário abrir as portas para o externo, para o novo. É disso que a construção de uma 

nova cartografia precisa: inserir novos olhares e perspectivas acerca das formas de 

representação, sem com isso perder o caráter primordial de um mapa: a localização. 

Considerando a importância estratégica do município de Itabaiana para o Estado de 

Sergipe, entendemos que um estudo que envolva a visão que grupos sociais tenham do 

município é bastante relevante. O trabalho tem como objetivo geral analisar as 

potencialidades socioeconômicas, culturais e ambientais de Itabaiana a partir da 

cartografia social produzida por discentes do campus da Universidade Federal de 

Sergipe localizada no município. Como objetivos específicos foram propostos: 

identificar as visões que discentes da UFS possuem do município de Itabaiana nos 

aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais; interpretar a cartografia social 

produzida pelos estudantes; e apresentar visões dos alunos do campus da UFS em 

Itabaiana por meio da cartografia social, a fim de servir de subsídio para outros estudos 

que enfatizem a importância da cartografia social para auxiliar políticas públicas mais 

eficazes, que levem em consideração aspectos muitas vezes despercebidos pelo olhar do 

gestor. Foi possível constatar, a partir das visões dos entrevistados que a cartografia 

social é um instrumento que possibilita leituras das percepções dos lugares, de modo a 

contribuir para o planejamento e melhor distribuição e alocação de recursos públicos, 

bem como servir de fonte de pesquisa para diversas áreas do conhecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia social. Relações sociais. Percepção. Identidade. 
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ABSTRACT 

 

The traditional cartography aims to find points and sites themselves, often leaving aside 

other important elements to the location shown on the map. In this perspective, the 

cartography seems to be just a framework of point locations and places, strategic or not. 

The making of a map is typically linked to trained professionals for that which, in fact, 

is required when taken into account the scientific and the use of the techniques 

necessary for the accurate location. However, one must take into account that there are 

other ways of cartography that do not necessarily require location accuracy, but rather 

perception. The map, in addition to the location function is for social, anthropological, 

historical, biological or even geographic locations studies and also be the product of 

these studies. In this sense, create new methods and meanings to the cartography can 

lead to several problems found in the disciplinary field, it is necessary to open the doors 

to the outside, to the new. That's what the construction of a new cartography need: insert 

new insights and perspectives about the forms of representation, without losing the 

essential character of a map of the location. Considering the strategic importance of the 

Itabaiana city for the state of Sergipe, we understand that a study involving the view that 

social groups have of the city is quite relevant. The work has as main objective to 

analyze the socioeconomic, cultural and environmental potential of Itabaiana from the 

social cartography produced by students of the campus of the Federal University of 

Sergipe in the municipality. Specific objectives were proposed: to identify UFS students 

views from socioeconomic, cultural and environmental Itabaiana city; interpret the 

social cartography produced by students; and present views of students on campus of 

the UFS in Itabaiana through social cartography in order to facilitate studies that 

emphasize the importance of social cartography to aid more effective public policies 

that take into account aspects often unnoticed by the look manager. It was found from 

the views of respondents that social cartography is a tool that enables reading of the 

perceptions of places, so as to contribute for the planning and better distribution and 

allocation of public resources, as well as it serves as a source of research for several 

areas of knowledge. 

  

KEYWORDS: Social Cartography. Social relations. Perception. Identity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A cartografia tradicional tem como principal finalidade a localização de pontos e 

locais. Por vezes, elementos importantes para a comunidade ficam sem representação neste 

tipo de cartografia. Técnicas específicas e cientificidade são usadas pelo cartógrafo na 

confecção de um mapa. É necessário levar em conta também outras formas de cartografar que 

se utiliza da percepção dos indivíduos para o mapeamento do próprio lugar, a fim de embasar 

análises para estudos em diversas áreas.  

 Desse modo, a construção de uma nova cartografia necessita utilizar-se de novos 

olhares e perspectivas sobre as formas de representação, sem com isso perder o caráter 

primordial de um mapa: a localização. A cartografia social traz novas possibilidades ao 

trabalhar o conteúdo confeccionado por protagonistas da sociedade expressos nos elementos 

representados nos mapas sociais. 

 Considerando a importância estratégica do município de Itabaiana para o Estado de 

Sergipe, entendemos que um estudo desta natureza é de grande relevância, pelo que nos 

propomos associar: as visões por meio da cartografia social, das características 

socioeconômica, cultural e ambiental. 

 A proposta desta pesquisa foi analisar as representações gráficas elaboradas a partir 

dos olhares dos atores que compõem a sociedade itabaianense, as diversas questões que estão 

presentes em seu ambiente de vivência e o modo como são representados por estes 

protagonistas. Consideramos, nesta pesquisa, a cartografia social como a percepção dada 

pelos protagonistas por meio de desenhos, mapas, falas e imagens.   

 A pesquisa baseou-se em torno do estudo e comparações das cartografias e imagens 

que são sentidas pelos alunos do Campus de Itabaiana da UFS. A escolha do tripé do 

desenvolvimento de Itabaiana se dá justamente por ser significativo para o município. 

Itabaiana é conhecida em todo estado pelo movimentado e intenso comércio local, pela 

agricultura, com destaque na produção de verduras e hortaliças e, mais recentemente, após a 

criação do Parque Nacional Serra de Itabaiana, pelo turismo regional. 

É de grande importância conhecer, mapear e sistematizar o conhecimento local acerca 

de um lugar. Com isso, a cartografia contribui na aplicação e entendimentos de conceitos e 

questionamentos em diversos campos como o da geografia, sociologia ou antropologia, dando 

suporte para a continuidade de um “ciclo de desenvolvimento” de um município. 
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 Novas tecnologias também permitem dar corpo à cartografia social, a qual por meio da 

autocartografia
1
 é possível ser estudado como se dá a territorialização de espaços.  Os atores 

neles inseridos possuem papel de importância na modificação de costumes, tradições e da 

própria natureza. As individualidades e interações entre as pessoas transformam 

continuamente as especificidades de um determinado local. São essas interações entre cada 

um dos indivíduos que uma sociedade é constituída em seus costumes e tradições. 

 A cartografia social representa então essas expressões coletivas ou individuais a fim de 

manter e valorizar aspectos relevantes de uma dada sociedade. Por meio desse estudo foi 

possível identificar as diversas identidades coletivas as quais permitem firmar-se em 

movimentos sociais. 

 O trabalho teve como objetivo geral analisar as potencialidades socioeconômicas, 

culturais e ambientais de Itabaiana a partir da cartografia social produzida por discentes do 

campus da Universidade Federal de Sergipe localizada no município. Como objetivos 

específicos foram propostos: identificar as visões que discentes da UFS possuem do 

município de Itabaiana nos aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais; interpretar a 

cartografia social produzida pelos estudantes; e apresentar visões dos alunos do campus da 

UFS em Itabaiana por meio da cartografia social, a fim de servir de subsídio para outros 

estudos que enfatizem a importância da cartografia social para auxiliar políticas públicas mais 

eficazes, que levem em consideração aspectos muitas vezes despercebidos pelo olhar do 

gestor. 

 Esta dissertação foi dividida em Introdução, onde foram expostos o contexto da 

pesquisa e seus objetivos. O Capítulo 1 – A história como ponto de partida – traz um 

descritivo histórico sobre os diversos tipos de cartografias, incluindo a cartografia social e a 

utilização delas nos diversos processos de formação histórica da sociedade através das 

diversas culturas e da formação dos diversos poderes exercidos e as metodologias utilizadas 

na pesquisa. O Capítulo 2 – Mapas, desenhos e percepções – mostra a análise dos elementos 

presentes nos desenhos e mapas, sendo objetos de grande interesse desta pesquisa para a 

análise e dissertação das visões em relação ao município de Itabaiana/SE. O Capítulo 3 – 

Falas, imagens e identidades – trata da análise das entrevistas realizadas durante a pesquisa, 

por meio das diversas visões de cada um dos indivíduos. No último tópico do capítulo há a 

                                                             
1
 Esse termo é amplamente utilizado em diversos estudos que utilizam a cartografia social como 

instrumento. Ele é utilizado, principalmente, pelos Projetos da Nova Cartografia Social da Amazônia 

(PNCSA), desenvolvido desde julho de 2005, utiliza-se deste instrumento para redesenhar as fronteiras 

indígenas da região que foram invadidas ou perdidas por falta de estudos prévios em a sua 

demarcação. 
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descrição do documentário que foi produzido a partir das entrevistas e do material elaborado 

pelos atores para o aprofundamento do estudo da dinâmica geográfica, social, cultural e 

ambiental do município de Itabaiana. A última parte da dissertação apresenta as considerações 

finais acerca dos resultados obtidos durante a pesquisa. 
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1. PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: CARTOGRAFIA E 

CARTOGRAFIA SOCIAL 

 

 Este capítulo traz um descritivo histórico sobre os diversos tipos de cartografias, 

incluindo a cartografia social e a utilização delas nos diversos processos de formação histórica 

da sociedade através das diversas culturas e da formação dos diversos poderes exercidos. 

Além disso, apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. 

 

 

1.1. O mapa como construção cultural e exercício do poder 

 

 O mapa é um meio de comunicação, entre os homens, mais antigo que a escrita. Foi 

através dele que o homem passou a sentir-se mais seguro na exploração dos novos locais, 

demarcando-os a fim de poderem voltar ao mesmo local assim que fosse necessário. Como 

exemplificado por Oliveira (2007), 

 

Não se pode esquecer que somente no século XX a humanidade pôde ver 

áreas da superfície terrestre de posições mais elevadas, e que a oportunidade 

de observar a Terra como um todo ainda está reservada aos tripulantes das 

viagens espaciais que se iniciaram a partir dos anos 1960. A imagem que os 

homens tinham da terra não era construída a partir de uma percepção física 

direta, mas sim mediante uma representação deduzida matematicamente. 

(2007, p. 26) 

 

 

 O mapa é a descrição de um lugar em duas dimensões. Nele são destacados os pontos 

importantes de um local, por meio do olhar cartográfico de quem o confecciona. Esse tipo de 

material surgiu no Egito Antigo a quase 4 mil anos. Porém, foram os Romanos e Gregos que 

desenvolveram a técnica de fazer um mapa, necessária para as suas conquistas. Por meio 

desses mapas terras foram desbravadas e conquistadas. 

 A cartografia, a depender do contexto histórico, considerada como arte, já foi símbolo 

de ostentação em determinados períodos da história da humanidade, justamente por serem 

objetos importantes para a localização de terras desconhecidas. Baseava-se na estrutura do 

mapa o que já era conhecido e, por meio dele, desbravar e conquistar o que ainda era 

desconhecido. 
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 Dentre as funções do mapa, as de orientação e localização são vistas como das 

principais. Mesmo quando leigos, a maior parte das pessoas tem noção sobre o que é e para 

que serve um mapa. Para Oliveira (2007), 

 

O mapa sempre foi um instrumento usado pelos homens para se orientarem, 

se localizarem, se informarem, enfim, para se comunicarem. O mapa é usado 

pelo cientista e pelo leigo, tanto em atividades profissionais como sociais, 

culturais e turísticas. O mapa é empregado pelo administrador, pelo 

planejador, pelo viajante e pelo professor. Todos, de alguma maneira, em 

algum momento, com maior ou menos frequência, com as mais variadas 

finalidades, recorrem ao mapa para se expressarem espacialmente. (2007, p. 

16) 

 

 

Ao longo da história, o mapa foi o responsável pela representação do espaço não 

apenas do que é visível, mas também da construção do limite imaterial que o homem passou a 

denominar de fronteira a qual, até os dias atuais, é uma das causas da iminência de conflitos e 

guerras. É por meio dessas linhas imaginárias que “as construções humanas, que se tornam 

‘naturais’ e fatos consumados no discurso dos livros didáticos de geografia e dos manuais de 

cartografia” tomam forma. (SEEMANN, 2006, p. 111) 

Com o passar do tempo, a cartografia foi tomando corpo no que diz respeito às suas 

técnicas. Os conceitos de latitude e longitude, por exemplo, começaram a ser “discutidos pela 

primeira vez por volta de 300 a.C. na antiga Grécia para definir posições geográficas na 

superfície terrestre” (HOWSE apud SEEMANN, 2006, p. 113). Mais de um século depois, 

por volta de 190 a 120 a.C., o matemático grego Hiparco, desenvolveu um método 

denominado de “rede geográfica” que tinha como finalidade “determinar posições no Globo 

terrestre, o que Cláudio Ptolomeu mais tarde exploraria para o seu sistema de coordenadas” 

(SEEMANN, 2006, p. 113-114). 

O interessante a ser dito, diante desse contexto histórico, é que todos esses fatos estão 

registrados apenas em textos descritivos. Mesmo assim, esse período cartográfico, 

desenvolvido na Grécia Antiga, foi de grande importância para o aprimoramento das técnicas 

cartográficas no decorrer do tempo. 

 Sem dúvida, foram os geógrafos que mais difundiram o uso desse instrumento tão 

antigo. O mapa, para um geógrafo, além de uma mera representação espacial, serve também 

para o estudo de sociedades e suas dinâmicas no espaço, além de ser utilizado em estudos de 

origens de sociedades. 



8 
 

 
 

No contexto histórico, o mapa também serviu e serve para eminenciar guerras. A 

busca pela expansão de territórios sempre foi o principal motivo para o início de disputas 

entre povos. De acordo com Raffestin (1993): 

 

A cartografia moderna apareceu na Renascença. Seguiu portanto de perto o 

nascimento do Estado moderno. Muito rápido, se tornou um instrumento de 

poder e do ‘Poder’. Essa cartografia privilegiou uma ‘sintaxe’ euclidiana que 

certamente não deixou de contribuir para modelar os comportamentos do 

poder. Essa sintaxe é muito eficaz, pois só mobiliza três elementos 

fundamentais: a superfície ou o plano, a linha ou a reta e o ponto ou o 

momento do plano. É da combinação desses elementos que resultam as 

imagens ou as representações do espaço. (1993, p. 145) 

 

Ao retratar um local em duas dimensões por meio de um mapa é preciso levar em 

conta os principais pontos e principais características deste local. Muitas vezes, por não estar 

inserido no contexto desse local, o cartógrafo, às vezes, peca em relação a algumas das 

características como: o destaque ou mesmo ausência de locais importantes para a população 

local. 

Além desses pontos, esse profissional também deve levar em conta as características 

técnicas necessárias para a confecção desse tipo de material, tais quais: escala, legenda, 

paralelos e meridianos. Os dois últimos, paralelos e meridianos, possuem papel de 

importância na construção de um mapa, principalmente para a real localização dos pontos 

específicos, como afirma Lévy (2008) sobre a construção dessas linhas imaginárias essenciais 

para a localização: 

 

Com seu “diafragma” (oeste-leste) e sua “perpendicular” (norte-sul) se 

cruzando em Roma, Diarcearco (347-285 a.C.) corporifica, 

independentemente dos conhecimentos concretos do planeta, a ideia de 

latitude e de longitude, um caminho continuado durante cinco séculos 

seguintes por Eratóstenes, Hiparco e Ptolomeu para alcançar o esboço de 

uma cartografia geométrica, da qual podemos considerar Mercartor (1512-

1594) como continuador. (2008, p. 155-156) 

 

 

A cartografia tradicional tem por finalidade localizar pontos e locais propriamente 

ditos, muitas vezes deixando de lado outros elementos importantes para a localidade 

representada no mapa. Nesta perspectiva, a cartografia parece ser apenas um arcabouço de 

localizações de pontos e de lugares, estratégicos ou não.  

 Um mapa pode ser tratado simplesmente como uma mera tabulação e dados, onde ao 

compor no papel dados e informações relevantes a um determinado espaço, pode ser 
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considerado como apenas um documento para consulta, não sendo uma real indicação do que 

realmente pode ser encontrado nesse espaço.  

 Como ponto diferencial da cartografia tradicional, a cartografia social possui 

abordagem que vai além da localização pontual, buscando representar os diversos locais de 

acordo com o que eles representam para as pessoas e/ou grupos sociais. 

 Na construção de um mapa é preciso se apresentar não apenas o processo de 

percepção. É necessário adentrar no contexto do sujeito a fim de compreender a representação 

inserida no papel, para explicar o porquê daquele caractere representar o espaço ali inserido. 

Para isso, é preciso perceber o quão é importante a representação cartográfica de um espaço 

no olhar do sujeito diretamente inserido naquela sociedade. Sua percepção, portanto, pode ser 

totalmente diferenciada do que um profissional teria do mesmo espaço. Assim afirma 

Acselrad (2013): 

 

Na elaboração do mapa, o reconhecimento do saber tradicional nem sempre 

é evidente. É a partir do diálogo de saberes que o conhecimento local pode 

se expressar. A interação entre sujeitos com conhecimento técnico e sujeitos 

com conhecimento tradicional deve ser objeto de reflexão por parte dos 

pesquisadores do processo cartográfico e seus métodos, de modo a se 

alcançar o diálogo entre técnicas e saberes e evitar a imposição de um sobre 

o outro, ou ainda que se excluam mutuamente. Isso implica na necessidade 

de que os sujeitos do conhecimento técnico construam junto com as 

comunidades e autoridades étnicas as estratégias do processo cartográfico. 

(2013, p. 21) 

 

 No espaço é possível observar todo conteúdo aderido a ele no decorrer da história. Na 

geografia o espaço é objeto de estudo. Através dele são estudadas as concepções sociais, 

culturais e naturais. O homem possui papel de grande importância na construção deste objeto, 

é ele quem intervém, muitas vezes de forma totalitária, nas transformações da própria 

sociedade. 

 A necessidade de inclusão dos diversos olhares do atores sociais é de extrema 

importância para a realização de um estudo cartográfico social. É a partir desta inserção que 

são elaborados novos conceitos sobre os diversos espaços representados por estes atores. 

Corroborando com Santos (1997): 

 

Os fatos estão todos aí, objetivos e independentes de nós. Mas cabe a nós 

fazer com que se tornem fatos históricos, mediante a identificação das 

relações que os definem, seja pela observação de suas relações de causa e 

efeito, isto é, sua história, seja pela constatação da ordem segundo a qual 

eles se organizam para formar um sistema, um nosso sistema temporal, ou 
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melhor, um novo momento do modo de produção antigo, um modo de 

produção novo, ou a transição entre os dois. Sem relações não há “fatos”. É 

por sua existência histórica, assim definida, no interior de uma estrutura 

social que se reconhecem as categorias da realidade e as categorias de 

análise. Já não estaremos, então, correndo o risco de confundir o presente 

com aquilo que não mais o é. (1997, p. 10-11) 

 

O olhar possui limites, não vemos as coisas como elas realmente são. A interpretação 

do que vemos é o que nos leva a opinar e descrever sobre o lugar onde vivemos. O olhar 

também não é limitado apenas ao que é visível. O que é imaginável – em relação à cultura e 

relações sociais – também é de primordial importância a interpretação de um lugar. O 

perceber é o pensar sobre como o lugar, a cidade, o espaço foi construído e os motivos de toda 

a dinâmica que ocorre por ela exercendo ligações com todas as relações sociais. 

 A cartografia tradicional busca inserir dados em mapas, muitas vezes sem levar em 

conta todo esse contexto inserido dentro do espaço apontado no mapa. Alguns estudiosos 

dizem que é possível se opor às cartografias predominantes. Segundo Pinder apud Seemann 

(2012), existem basicamente duas estratégias de oposição a essas cartografias: 

 

A primeira é a rejeição total de qualquer tipo de mapa ou produto 

cartográfico o que resultará na criação de outras formas de ver e de 

experimentar o espaço nas quais os mapas são excluídos. O segundo 

caminho é a utilização dos próprios métodos, recursos e práticas empregados 

na cartografia para pensar como mapas existentes poderiam ser “re-usados, 

refeitos, (re)virados ou rompidos para abrir novas possibilidades sociais 

políticas”. (2012, p. 141). 

 

 Desse modo, criam-se novas possibilidades de mapeamento para os diversos níveis de 

utilizações. Por vezes é preciso aproveitar o que já tem produzido e adequar às novas 

necessidades. É possível também utilizar-se apenas dos métodos utilizados para construir uma 

nova maneira de mapear sobre as suas necessidades. 

 Uma releitura dos conceitos antigos permite o surgimento de novas possibilidades para 

a criação ou reinvenção de novas cartografias. Para isso exige-se um estudo criterioso de 

diversos referenciais acerca da trajetória da cartografia tradicional perpassando pelos diversos 

acontecimentos entre as diversas modificações e reinvenções cartográficas ocorridas a fim de 

se adequar às novas eras e aos novos contextos. 

 Para Lévy, há muito é anunciada a morte do mapa e isso se deve ao fato dele possuir 

“caráter estático de um documento fixo face à possibilidade de organizar o mapa em 

sequencias dinâmicas” (LÉVY, 2008, p. 159). Por isso, são levadas em conta as novas 
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tecnologias que trouxeram ao mapa novas possibilidades, tal qual o mesmo ter sido 

georreferenciado e utilizado em diversos equipamentos. Por meio de tecnologias como a 

Global Positioning System (GPS), é possível dar novos usos ao mapa além da navegação 

realizada por técnicos e conhecedores. 

Cartografar é também inserir as diversas formas de expressão, como a simbólica, 

envolvendo todas as relações culturais por meio da identidade territorial definida pelos grupos 

sociais como forma de apropriação simbólica do espaço. Desse modo, as diversas ciências 

devem estabelecer conexões entre elas, não podendo ser dissociadas umas das outras. 

Para Raffestin, o poder é uma palavra carregada de ambiguidade, de acordo 

interpretação dada pelo mesmo ao conceito de poder concebido por Foucault “(...) é preciso 

compreender por poder primeiro a multiplicidade das relações de força que são imanentes ao 

domínio em que elas se exercem e são constitutivas de sua organização” (FOUCAULT apud 

RAFFESTIN, 1993, p. 52). 

A partir do momento em que há relações sociais, o poder está ali presente. É difícil 

definir de onde surgiu tal força, ela apenas está presente e com força no intuito de estabelecer, 

de certa forma, uma ordem para essas relações sociais. Em relação a esta contextualização 

Martins (2007) afirma que: 

 

Os processos históricos nos quais se dão as afirmações particulares dos 

indivíduos incluem a dimensão coletiva, da comunidade ou da sociedade, na 

qual determinada parte dos referentes individualizantes é compartilhada. 

Essa dimensão contém um componente atemporal, ou transtemporal, que 

funda, reforça e sustenta o elemento da duração e da continuidade coletivas 

em que se situam as pessoas e grupos. (2007, p. 30) 

 

 

As relações de poder são imanentes às relações sociais, econômicas ou qualquer outro 

tipo de relações. E por ser, o poder, essencial para a construção de relações entre os membros 

da sociedade, há sempre quem pleiteie o poder a fim de ficar acima do outro. O poder está, 

também, diretamente ligado às forças de resistência. Há o intuito de grupos sociais periféricos 

de tentar barrar certas formas de poder, principalmente quando levado em conta o Poder 

exercido pelo Estado. Para Lapierre apud Raffestin (1993), o que fundamenta o poder: 

 

Não é a necessidade natural, mas a capacidade que os homens têm de 

transformar, por seu trabalho e ao mesmo tempo, a natureza que os circunda 

e suas próprias relações sociais. Pela inovação técnica e econômica, os 

homens transformam seu meio natural. Pela inovação social e cultural 

transformam seu meio social. (1993, p. 56) 
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As diversas dimensões atribuídas às disputas de espaços podem servir também de 

comparações para a interpretação da dinâmica espaço-territorial. Contextos históricos, 

culturais, naturais e espaciais formam as diversas sociedades. São nessas dinâmicas que estão 

inseridas as relações de poder e é a partir dessas relações que se dão a formação da 

territorialização. Haesbaert (2009) trata desse assunto de forma dinâmica, para ele a 

territorialização depende de todos esses fatores citados acima, corroborando com o autor: 

 

Há uma distinção muito nítida entre diferentes formas de construção do 

território e/ou da territorialidade em relação aos seus recursos, dependendo 

de fatores como o tipo de mobilidade a que o grupo está sujeito. (2009, p. 

56-57) 

 

 

A dinâmica e diferenciação dos territórios dependem de variações de diversas 

dimensões: física, econômica, simbólica e sociopolítica. Para Albagli (2004), “o território é o 

espaço apropriado por um ator, sendo definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder, em suas múltiplas dimensões” (p. 26). 

Não obstante a essa conceituação, Souza (2009), em “Território da divergência (e da 

confusão)”, tenta desfazer o uso do conceito de território no Brasil a partir da primeira metade 

dos anos 1920. Para ele “não é incomum ler ou ouvir coisas que demonstram que (...) o 

território é (...) como se ele fosse, a priori, mais importante ou rico (...) que conceitos como, 

por exemplo, lugar (...) ou paisagem” (p. 58). 

Ainda segundo Souza, “o que define território é, em primeiríssimo lugar, o poder (...). 

Isso não quer dizer, porém, que cultura e mesmo a economia não sejam contemplados, ao se 

lidar com o conceito de território” (Ibid, p. 59). O poder é, dessa maneira, relação social, 

enquanto o território representa o espaço do poder. 

 Como afirma Raffestin (1993), “O território é um trunfo particular, recurso e entrave, 

continente e conteúdo, tudo ao mesmo tempo. O território é o espaço político por excelência, 

o campo de ação dos trunfos” (p. 59-60) 

 O território é, então, a essência das relações sociais e de poder inseridas no espaço. A 

representação desse território dá-se em forma de mapas. Assim, o mapa, é o principal 

instrumento de representação do poder no espaço. Porém, o conflito de domínio do poder de 

um território vai além das terras. Nesses conflitos de terras há a disputa para, principalmente, 
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o que está contido nela, desde os recursos naturais, como minérios, aos recursos humanos, a 

população e sua cultura. 

 A territorialidade, de início, foi vinculada ao princípio jurídico da base territorial do 

Estado, sendo referida às regras, leis e normas que são aplicadas aos seus habitantes. No 

âmbito das ciências humanas, o conceito de territorialidade refere-se às relações entre os 

indivíduos e grupos sociais onde são expressados os conceitos de pertencimentos em um 

determinado espaço geográfico.  Para Albagli (2004),  

 

Territorialidade não é, por outro lado, sinônimo de raízes territoriais, já que é 

transportável e é dinâmica, como no caso de migrantes que se apropriam de 

novos territórios e reconstituem suas identidades territoriais em novos 

espaços. [...] A territorialidade é, assim, elemento de coesão social, 

fomentando sociabilidade e solidariedade; mas pode ser também fonte ou 

estímulo de hostilidades, ódios e exclusões. (2004, p. 29-30) 

 

 

 A identidade social é a responsável pelo surgimento dos movimentos sociais. A 

concepção de identidade muitas vezes é aflorada quando o indivíduo está fora do seu 

território. No município de Itabaiana, a ideia de territorialidade, assinalada pela dimensão 

simbólica, é caracterizada pela força cultural da valoração e pertencimento do espaço pelo 

povo desse município. 

 Para Ortiz (1985) a identidade é definida pela diferença, ou seja, é a busca do ser 

diferente em relação ao externo, seja num grupo social ou em apenas um indivíduo. “Porém, a 

identidade possui ainda uma outra dimensão, que é interna. Dizer que somos diferentes não 

basta, é necessário mostrar em que nos identificamos” (p. 7-8). 

 A construção da identidade depende de fatores como o pertencimento, sentimento, 

consciência – de que pertence ao grupo – e, por fim, a avaliação das memórias, aquelas as 

quais vão sendo acumuladas e instrumentalizam-se na construção identitária. Identidades são 

temporais e grupais, ao passo que há funcionalidade na essência para o aprofundamento das 

relações sociais. Porém não haveria identidade se não houvesse a capacidade humana de ser 

diferente. 

 De acordo com Wirth (2005), “El crecimiento de las ciudades y la urbanización del 

mundo es uno de los hechos más impresionantes de los tiempos modernos” (WIRTH, 1979, p. 

1). Considerando que a população do mundo está desigualmente distribuída e que em alguns 

países a industrialização é bem recente, o crescimento das cidades ainda continua intenso. A 

transformação rápida de países rurais em urbanos devido à industrialização fez com que 
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provocasse mudanças nos modos de vida das pessoas de diversas regiões. Ainda segundo 

Wirth (2005): 

 

Son estos cambios y sus ramificaciones los que llaman la atención del 

sociólogo al estudio de las diferencias entre los modos de vida rural y 

urbana. El mantenimiento de este interés es un prerrequisito indispensable 

para la comprensión y posible dominio de algunos de los más cruciales 

problemas contemporáneos de la vida social, pues promete suministrar una 

de las perspectivas más reveladoras para la intelección de los cambios que 

están ocurriendo en la naturaleza humana y en el orden social (2005, p. 1) 

 

 

 À medida que o capitalismo adentra às mais longínquas regiões e às de difíceis 

acessos, a cultura vai tomando outras formas, cada vez mais globalizada e, sem o exagero no 

uso da palavra, cada vez mais uniforme. Quanto mais as tradições perdem terreno, mais a 

idealização da globalização toma corpo. Os aspectos locais começam a perder espaço para 

culturas oriundas de outros locais e difundidas globalmente. Corroborando com Tinhorão 

(2006): 

 

Realmente, a nova realidade cultural decorrente da chamada globalização 

ocorre no dia-a-dia com a aparência de fatos tão naturais, que dificilmente 

chama atenção para o que estes comportam de ideologia. E essa mesma 

ausência de estranheza, afinal, tem uma explicação: a oferta de produtos 

estranhos às diversidades locais é recebida com naturalidade porque, aqueles 

aos quais se dirige, já estão preparados ideologicamente para recebe-los. É 

que, como os produtos da indústria cultural têm como público alvo a gente 

das cidades com algum poder aquisitivo, e esta compõe uma classe média 

disposta a esquecer uma recente pobreza e consciência de atraso, tudo o que 

surge com a chancela de novo, moderno e atual passa a construir sinônimo 

de bom e desejável. (2006, p. 185-186) 

 

 

 Ao abordar o tema Cultura Brasileira é preciso discutir sobre as diversas relações de 

poder existentes nas diferentes culturas que habitam o território nacional. Cada grupo social 

de diferentes regiões do país possuem características próprias, o que dificulta definir sobre o 

que é a cultura brasileira, ou, quem sabe, pode até facilitar com o uso de apenas uma palavra: 

pluricultural. 

 É mesmo a pluriculturalidade que define as relações sociais brasileiras. No contexto da 

história do Brasil, houve misturas de raças e de culturas. Brancos, negros e índios 

transformaram suas próprias culturas em uma brasilidade de relações sociais. Essa brasilidade 

por muito tempo foi ofuscada da história. Para Ortiz (1985), “a ideologia do Brasil-cadinho 

relata a Europa das três raças que se fundem nos laboratórios das selvas tropicais” (1985, p. 
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38). Ortiz (1985) trabalha nesse contexto em relação ao branqueamento da história, onde, os 

intelectuais da época, evitavam inserir o negro ou o índio na história do Brasil. 

 

A partir das primeiras décadas do século XX, o Brasil sofre mudanças 

profundas. O processo de urbanização e de industrialização se acelera, uma 

classe média se desenvolve, surge um proletariado urbano. Se o modernismo 

é considerado por muitos como um ponto de referência, é porque este 

movimento cultural trouxe consigo uma consciência histórica que até então 

se encontrava de maneira esparsa na sociedade. (1985, pp. 39-40) 

 

 

A formação cultural brasileira agregou outros fatores na sua formação como 

conhecemos hoje. Não apenas a mestiçagem ou as relações sociais foram as únicas 

responsáveis por esta pluriculturalidade como conhecemos hoje. O Estado, no exercício do 

poder, foi também um grande elaborador da cultura brasileira.  

Em cada período da história o Estado, em cada uma de suas formas, funções e 

denominações, foram também responsáveis pela formação cultural deste país. Corroborando 

com Ortiz (1985), “o Estado é um elemento fundamental na organização e dinamização deste 

mercado cultural, ao mesmo tempo que nele atua através de sua política governamental” (p. 

84). 

O crescimento da classe média brasileira, em detrimento à industrialização das grandes 

cidades, cria novos espaços culturais onde há o consumo simbólico dessas produções 

culturais. Foi a partir dessa nova fase que houve no Brasil a expansão da cultura urbana. Esses 

novos atores sociais passaram a adequar, modificar, inventar novas formas de sociabilizar o 

conhecimento e atividades. De acordo com Bolle (1994): 

 

Nas vitrines da metrópole, o consumidor, como um príncipe, tem a seus pés 

a abundância das mercadorias de todos os países do mundo. Essa atmosfera é 

apropriada a colocá-lo num estado de êxtase, que o embala numa sensação 

de ubiquidade cosmocêntrica, em “luxo, calma e languidez”. (1994, p.29) 

 

 

O espaço urbano possibilita a inserção de diferentes formas de cultura de diferentes 

grupos sociais. Nele é possível agregar todos os conhecimentos e formas de expressão, 

fundindo-os ou apenas somando-os. Este arcabouço cultural nas diversas partes do país 

aflorou ainda mais a brasilidade pluricultural. 

Importante local de formação crítica, cultural e identitária, nas escolas, o mapa é 

difundido, principalmente, em disciplinas como história e geografia. De acordo com Kryngier 

apud Seemann (2003): 
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Conforme as definições muito simples nos dicionários comuns, a Cartografia 

continua sendo a arte e ciência de fazer mapas, sem levar em conta que a 

ciência é objetiva e analítica, uma reflexão da realidade, enquanto a arte é 

subjetiva e intuitiva como resultado de uma indulgência subjetiva. (2003, p. 

55) 

 

 

Os mapas sempre fizeram parte da lista de instrumentos metodológicos para os 

professores, especialmente os de geografia e história. Porém, é raro o uso de mapas locais, 

que representem a realidade local vivida pelos alunos em sala de aula. Os professores estão, 

na maior parte das vezes, presos a livros didáticos de fabricação advinda do sudeste do Brasil, 

onde são representadas e cartografadas leituras de mundo peculiares àquela região. Isso 

dificulta a compreensão das crianças, pois, na maioria das vezes, elas não conseguem 

interligar o seu dia-a-dia àquela imagem impressa no papel que representa algo bastante 

distante de sua realidade. 

A confecção de um mapa está normalmente ligada a profissionais capacitados para 

isso, o que de fato é necessário, quando levado em conta a cientificidade e o uso das técnicas 

necessárias que envolvem a composição de um mapa que tem como objetivo a localização 

precisa de lugares. Porém, é preciso levar em conta ainda que há outras formas de 

mapeamento que não necessariamente exigem precisão de localização, mas sim, precisão de 

percepção. O mapa, além da função de localização pode servir também de base para estudos 

sociais, antropológicos, históricos, biológicos ou mesmo geográficos locais e ser, também, 

produto destes estudos.  

A cartografia tradicional é de extrema importância para a educação escolar, porém de 

certo modo insuficiente na explicação de determinados contextos e/ou conteúdos. A 

cartografia social pode ser considerada como uma alternativa para complementar e auxiliar no 

desenvolvimento de atividades até então não contempladas pela tradicional. 

É preciso que sejam pensadas novas formas de abordagens em sala de aula para a 

representação e exemplificação de um mapa. É importante a inserção de outros atores na 

elaboração dos mais diversos tipos de mapas existentes. Olhares locais, de convívio, e 

interações sociais são de grande importância para transpor em imagens aquilo, que muitas 

vezes, passa impercebível por pessoas que não estão inseridas diretamente no contexto local 

de cultura e interação social.  

Neste sentido, criar novas metodologias e significados para a cartografia pode levar a 

diversas problematizações de ampliação das formas de percepção e representação de 
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percepção do espaço no campo disciplinar, sendo necessário abrir as portas para o externo, 

para o novo. É disso que a construção de uma nova cartografia precisa: inserir novos olhares e 

perspectivas acerca da sociedade ao redor, sem com isso perder o caráter primordial de um 

mapa: a localização. 

Muitas vezes o retratado em um mapa pode não ser de fato o importante. A elaboração 

do cartógrafo peca, muitas vezes, pela ausência do olhar e da abordagem social. Para suprir 

esta lacuna, a cartografia social pode trazer grandes contribuições no planejamento e gestão 

ambiental. A proposta principal desta cartografia é representar, através de um mapa, o que a 

sociedade entende do seu meio. 

A cartografia social é, então, instrumento de construção de identidades e movimentos 

das relações sociais, ela dá aporte para a melhor destinação dos recursos para infraestrutura, 

assistência social, saúde, educação e demais deveres do estado junto à população. Além disso, 

é instrumento de análise dessas relações exercidas pelos diversos atores que a constrói. E 

possibilita estudos em diversos campos por meio das variadas culturas e da formação dos 

diversos poderes exercidos. 

O estudo por meio das diversas visões possibilita contextualizar os conflitos, desejos, 

sentimentos, frustrações e opiniões dos moradores a fim de estabelecer as influências dos 

diversos poderes no espaço onde estão inseridos. 

 

1.2. Procedimentos metodológicos 

 

1.2.1. Delimitação da área de estudo 

 

Itabaiana é um município de destaque no estado de Sergipe com 92.732 habitantes 

(IBGE, Estimativa populacional 2014), área de 336,685 km² (IBGE, 2002), possuindo cerca 

de 272,88 habitantes por quilometro quadrado, a uma altitude de 188 metros em relação ao 

nível do mar, localizado à região central do estado de Sergipe e clima predominantemente 

semiárido. Há muito, Itabaiana possui posição de destaque quanto à economia no estado de 

Sergipe conforme descreve Dantas (1987): 

 

A cidade de Itabaiana está situada na parte central do estado de Sergipe, na 

micro-região do Agreste (a 55 km da capital). Sua colonização iniciou-se no 

século XVII pelos portugueses, sofreu os efeitos da invasão dos holandeses, 

mas de modesta vila no passado criando “pouca porção de gado, que não 

chega para a sustentação dos habitantes e da mesma forma a mandioca e 
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legumes que plantam” no testemunho de cronista do século XVIII, hoje 

(1982) constitui-se num dos centros urbanos mais prósperos de Sergipe. Em 

seu município, ao lado da criação de gado leiteiro, se cultivam nos terrenos 

arenosos várias plantas hortigranjeiras, a ponto de Itabaiana representar o 

principal fornecedor de tais produtos ao estado. (1987, p. 47) 

 

 

 

 

Figura 1. Localização do município de Itabaiana/SE. (Elaborado pelo próprio autor) 

 

Vários são os termos ligados à Itabaiana. Capital nacional do caminhão – por meio da 

lei nº 13.044/14 – é uma das maiores expressividades ligadas ao município, que possui a 

maior frota proporcional de caminhões emplacados num município brasileiro, pouco mais de 

cinco mil ou um caminhão para cada grupo de trinta habitantes. Possuindo dessa forma a 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE ITABAIANA-SE 
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segunda maior arrecadação de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 

do estado, segundo dados do Detran-SE, ficando atrás apenas da capital, Aracaju. 

Na década de 1980, o município de Itabaiana foi beneficiado pela implantação dos 

perímetros irrigados do Jacarecica e Ribeira. Foi a partir desta época que se intensificou a 

produção de hortaliças e verduras com destinação ao abastecimento no estado. Desse modo, 

Itabaiana ganhou destaque também como sendo um “Celeiro abastecedor” para o estado e 

regiões próximas. 

Os traços comerciais no município são amplos. Desde 1888, quando Itabaiana era 

ainda tida como vila, a feira livre, sempre aos sábados, possuía destaque no desenvolvimento 

econômico de Itabaiana. Ela é, até hoje, tida como a maior feira livre do estado. É uma das 

principais fontes da economia no município, agregando valor, desde então, ao comércio local, 

já que atraía compradores de todos os lugares. Confirmando, Dantas (1987) destaca que: “(...) 

Itabaiana, além de ir-se impondo com uma feira cada vez mais crescente passou a significar 

também um considerável núcleo comercial” (p. 50). 

A vida cultural no município possui também grande expressão para o estado. Na 

cidade são realizados grandes eventos, desde micareta, denominada “Micarana”, à “Feira do 

Caminhão”, esta realizada em conjunto com a festa religiosa católica em comemoração a 

Santo Antônio. 

Há ainda, destaque para o futebol com o clube “Associação Olímpica de Itabaiana”, as 

tradições religiosas e ainda o Parque Nacional Serra de Itabaiana e o Parque dos Falcões, estes 

dois últimos criados neste século. 

Desse modo, Itabaiana é de potencial importância para o estudo cartográfico social. 

Tradições de um povo que se orgulha de pertencer a este local são objetos de estudo de 

abrangente importância. É esta curiosidade de representar os olhares deste povo que levou à 

escolha deste município para a realização deste trabalho. 

Será que este orgulho vai ser representado graficamente pelos diversos atores 

entrevistados? A terra do ouro e do caminhão, a religiosidade, a influência comercial e 

agrícola de Itabaiana vai ser destacada graficamente? Por meio da cartografia social estes 

questionamentos serão utilizados para servir de base para a análise do pertencimento, 

identidade e percepção do itabaianense acerca de sua terra, do seu espaço geográfico. 
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1.2.2. Caracterização da pesquisa 

 

 O foco do trabalho deu-se em torno do estudo das cartografias sociais produzidas 

pelos atores sociais selecionados. Através de entrevistas com os alunos do Campus 

Universitário Professor Alberto Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe em 

Itabaiana/SE, foram colocadas graficamente as principais visões sobre o município em 

questão. Gorostiaga (2010) define a cartografia social como metodologia onde há a análise 

textual e das representações gráficas dos fenômenos sociais. A cartografia social estrutura 

meios de interpretações provisórias das diversas visões propostas pelos atores sociais, sendo 

contrapostas por argumentos e discursos teóricos. Acselrad (2013), afirma que: 

 

As experiências de cartografia social formam um campo em constante 

construção que vem, nos últimos quinze anos, promovendo a relativização 

do sentido oficial de se construir mapas e contribuindo para a 

ressemantização do termo “cartografia” atualmente em jogo. Tais 

experiências revelam situações em que o Estado não é mais o único a 

produzir mapas e evidenciam a perda de hegemonia e de seu monopólio do 

ato de cartografar. (2013, p. 16) 

 

 Cartografia social é um recente instrumento dado às diversas populações com a 

funcionalidade de quebra da hegemonia do Estado tendo como principal característica a 

reafirmação das reais necessidades de um povo, por meio de suas próprias representações do 

lugar em que está inserido. E é a partir dessas representações sociais que torna-se possível 

compreender melhor as reais necessidades que estão interligadas ao cotidiano dessas pessoas. 

 

 

1.2.3. Métodos e tipo de pesquisa 

 

 Na pesquisa foram utilizados diversos métodos, utilizando-se como objeto, entrevistas 

semiestruturadas com foco temático e abordagem dos relatos. Para Lakatos e Marconi (2009, 

p. 269), “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Por se tratar de uma 

pesquisa no âmbito social, é necessário que haja a análise dos significados das abordagens 

dadas pelos entrevistados durante a pesquisa sem que haja o reducionismo de suas ideias a 

dados quantitativos. Porém, dados quantitativos não são excluídos neste tipo de pesquisa, eles 

servem para dar o aporte necessário à confirmação dos fatos exemplificados durante as 
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entrevistas complementando dessa forma todos estes dados qualitativos. Goldenberg (2004) 

relata que: 

 

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com 

o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos, esses 

dados não são padronizáveis, obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e 

criatividade no momento de coletá-los e analisá-los. (2004, p. 53) 

 

 A elaboração de uma entrevista é definida por diversas etapas: primeiramente deve-

se selecionar o grupo de atores a serem entrevistados; por seguinte deve-se planejar os 

questionamentos que serão levantados durante a entrevista; por fim, deverá verificar a 

disponibilidade do entrevistado para a entrevista assegurando-o sobre a confidencialidade de 

suas respostas no âmbito das análises da pesquisa.  

 Sobre pesquisa social Selltiz (1987, p. 49) afirma que “frequentemente desejamos 

estar aptos a responder questões acerca da distribuição da variável e das relações entre 

características de pessoas ou grupos da maneira como ocorrem em situações naturais”, é 

devidamente por isso que devemos selecionar o entrevistado de acordo com sua familiaridade 

sobre o tema a ser abordado, de modo que o mesmo sinta-se à vontade ao responder sobre os 

diversos questionamentos durante a entrevista. É necessário, ao entrevistador, utilizar-se de 

critérios a serem executados durante a entrevista. É essencial respeito ao entrevistado e, 

principalmente ouvir o que ele tem a falar. 

 Foi utilizado o método de entrevista intensiva, onde se tentou, por meio do roteiro 

semiestruturado de pesquisa, procurar maior e amplo contato com o sujeito entrevistado para 

buscar maior aprofundamento da compreensão sobre o que o entrevistado discorre em sua fala 

e em seus desenhos, que foram solicitados ao final da entrevista. Além disso, foi feita revisão 

bibliográfica e pesquisa documental sobre as diversas abordagens relacionadas à pesquisa de 

modo a dar resguardo científico sobre a abordagem dada nas análises, assim afirma Selltiz 

(1987): 

 

Obviamente, contudo, é necessário algum cuidado ao extrair conclusões dos 

levantamentos onde são fornecidas as explicações para os fenômenos 

sociais. Não apenas a análise dos dados deve sustentar as conclusões que o 

pesquisador oferece, mas ela deveria, quando possível, eliminar explicações 

alternativas através de controles estatísticos apropriados. Em função da 

necessidade de se cientizar das hipóteses alternativas, visando verificar a sua 

plausibilidade, é essencial que se saiba acerca do problema de pesquisa tanto 

quanto for possível saber. (1987, p. 56) 
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 Dessa forma, foram utilizados, também, recursos estatísticos de fontes oficiais a fim 

de confirmar os relatos e dados ditos pelos entrevistados, dando confiabilidade à esta 

pesquisa. Desse modo, foram analisadas as dinâmicas sociais de Itabaiana/SE, exemplificadas 

pelos estudantes do campus da UFS localizado na cidade, além de verificar a eficácia das 

políticas públicas em relação às necessidades desses atores no decorrer do mapeamento 

participativo. 

 Foram elaborados gráficos de linha, barras e do tipo pizza para exemplificar dados 

estatísticos de diversas fontes oficiais como: IBGE, DETRAN, Ministério da Saúde, dentre 

outros. Além desses, foi utilizado o gráfico denominado nuvem de palavras ou Word Cloud, 

elaborado por meio de aplicativo específico – aplicativo Wordle – disponível em: 

http://www.wordle.net – o qual utiliza-se as transcrições das entrevistas em forma de texto, 

onde as palavras com maior número de repetições são colocadas em tamanhos diferenciados 

no gráfico, podendo, dessa forma, ter uma noção sobre os principais temas mais abordados 

pelos entrevistados durante os questionamentos. 

 As entrevistas foram realizadas com gravação em áudio e vídeo através de duas 

câmeras (HD), focadas em pontos distintos: uma fixada em frente ao entrevistado; e a outra 

com enquadramento direcionado ao ambiente em que ocorre a entrevista. Algumas das 

gravações, as que tiveram autorização dispostas em documento – Apêndice: Termo de 

autorização/cessão de uso de voz, imagem e informações recolhidas no âmbito das ações de 

pesquisa e documentação – serviram de base para a edição do documentário anexo a esta 

dissertação, a qual retrata as diversas visões dos discentes selecionados na pesquisa durante as 

entrevistas sobre o município de Itabaiana/SE. 

 Utilizou-se, ainda, uma câmera fotográfica de mão para o registro visual das 

entrevistas e dos desenhos e mapas elaborados pelos entrevistados. Estes desenhos foram 

confeccionados em papel próprio para desenho: gramatura 180g/m², tamanho A3 (42,0cm x 

29,7cm), liso, cor branca. Utilizando-se lápis de cor, giz de cera colorido e lápis grafite. 

 

 

1.2.4. Delimitação e definição da amostra 

 

 A princípio, pensava-se em fazer um recorte de estudo em todo o município de 

Itabaiana/SE. Inicialmente era proposto a análise das comparações entre as diversas visões de 

moradores da zona urbana e rural do município de Itabaiana/SE. O recorte espacial da 

pesquisa foi-se afilando até chegar ao recorte final: alunos do campus da UFS, localizado na 
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sede do município de Itabaiana/SE.  Os entrevistados são alunos de diversos cursos ofertados 

no campus da UFS em Itabaiana/SE: Biologia, Administração, Química, Geografia, 

Matemática, Ciências Contábeis e Pedagogia. 

 O desenvolvimento deste trabalho girou em torno de trabalhos de campo, onde foram 

observados, através de entrevistas, conversas e questionários, dinâmica de trabalho para 

elaboração de representações gráficas os diversos olhares dados à localidade ao redor pelos 

discentes do campus da Universidade Federal de Sergipe, em Itabaiana/SE. O grupo 

selecionado para o estudo foi os alunos do Campus Professor Alberto Carvalho da 

Universidade Federal de Sergipe, localizado na cidade de Itabaiana/SE. Foram entrevistados 

15 estudantes no período entre os meses de junho a setembro de 2014. Bauer (2002), afirma 

que: 

 

[...] podemos pensar um levantamento aleatório de uma população, 

coletando os dados através de entrevistas com grupos focais. [...] a pesquisa 

social, portanto, apóia-se em dados sociais – dados sobre o mundo social – 

que são o resultado, e são construídos nos processos de comunicação. (2002, 

p. 20) 

 

 Desse modo, há a necessidade de combinação entre a quantidade e a qualidade. A 

expressão de estudos acerca de percepção e identidade acerca de um lugar é dada por meio de 

entrevista onde é dada liberdade ao entrevistado para explicitar suas opiniões. Goldenberg 

(2004) defende a ideia de que: 

 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o 

pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior 

confiança que seus dados não são produto de um procedimento específico ou 

de uma situação particular. (2004, p. 62) 

 

 Ainda segundo Bauer (2002, p. 21), “na pesquisa social, estamos interessados na 

maneira como as pessoas espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante 

para elas e como elas pensam sobre suas ações e as dos outros” dessa maneira, “[...] a 

pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais [...]. O 

protótipo mais conhecido é, provavelmente, a entrevista em profundidade” (idem, p. 23). É 

possível ainda corroborar com Selltiz (1987, p. 644) ao afirmar que “a arte do entrevistador 

consiste em criar uma situação onde as respostas do informante sejam fidedignas e válidas”. E 

para Goldenberg (2004, p. 27), “Como a realidade social só aparece sob a forma de como os 
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indivíduos veem este mundo, o meio mais adequado para captar a realidade é aquele que 

propicia ao pesquisador ver o mundo através ‘dos olhos do entrevistado’”. 

 Diversos critérios para a realização das entrevistas foram, dessa forma, essenciais para 

o fomento da pesquisa. Por ter, a pesquisa, um caráter impessoal, as perguntas referidas aos 

entrevistados foram elaboradas de modo a não identifica-los durante a análise da pesquisa. 

Para Haguette (2007): 

 

A entrevista pode ser definida como um processo de interação social entre 

duas pessoas na qual uma delas, o pesquisador, tem por objetivo a obtenção 

de informações por parte do outro, o entrevistado. As informações são 

obtidas através de um roteiro de entrevista constando uma lista de pontos ou 

tópicos previamente estabelecidos de acordo com a problemática central e 

que deve ser seguida. O processo de interação contém quatro componentes 

que devem se explicitados, enfatizando-se suas vantagens e limitações. São 

eles: a) o entrevistador; b) o entrevistado; c) a situação da entrevista; d) o 

instrumento de captação de dados, ou roteiro de entrevista. (2007, p. 86) 
 

 Alguns estudantes foram entrevistados no próprio campus em horário de intervalo 

entre aulas. Alguns outros concederam entrevistas em locais fora do campus, haja vista que no 

período em que ocorreu a entrevista houveram algumas alterações de calendário do campus, 

devido à realização da “Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014”, além dos feriados nacionais, 

regionais e locais ocorridos no período da pesquisa. 

 As entrevistas foram feitas por meio de roteiros de perguntas e ao final foi solicitado 

ao entrevistado a representação dos ditos locais pelo próprio olhar. Essas representações 

foram livres, deixando o entrevistado representar suas próprias territorialidades. Os próprios 

atores representaram, aos seus próprios critérios, todos os elementos importantes no local 

representado, inclusive os elementos gráficos, limites e fronteiras. Essas representações 

gráficas são consideradas para estudos temporais, já que a interpretação das percepções 

compostas nelas são provisórias e abertas. 

Através de entrevistas com atores deste contexto foram colocadas no papel as 

principais visões sobre o município em questão relacionada à visão social, aquela vista pelos 

estudantes da UFS/Itabaiana. Para Penna (1982, p.25) nesse tipo de estudo “o objetivo [...] é 

de se aprofundar o conhecimento do próprio processo de apreensão perceptual [...]”. 

Assim, foram feitas análises a partir do que foi produzido pelos estudantes durante a 

pesquisa: desenhos, mapas e falas. É primordial utilizar-se de métodos adequados a cada tipo 

de estudo. Delimitar a área e a amostra para a pesquisa e usar bibliografias apropriadas 

complementam-se ao método dando legitimidade à pesquisa.  
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2. MAPAS, DESENHOS E PERCEPÇÕES 

 

 Neste capítulo é apresentado a análise dos elementos presentes nos desenhos e mapas 

elaborados pelos entrevistados ao final das entrevistas, sendo, os mapas e desenhos – de 

representação livre, a critério de cada entrevistado –, objetos de grande interesse desta 

pesquisa para a análise e dissertação das relações estabelecidas entre os atores e seu lugar, no 

município de Itabaiana/SE. Por meio das análises das diversas percepções, dadas por esses 

elementos gráficos elaborados pelos estudantes da UFS de Itabaiana, foi possível identificar 

os pontos considerados importantes a serem destacados no município. 

 A percepção é trabalhada pelo cérebro interligando o elemento à vivência. É feito uma 

interpretação cerebral sobre o elemento inserido na memória ligando-o a um acontecimento, 

vivido pelo indivíduo. Sendo assim, percepção trata do processo onde, por meio de dados 

sensoriais, é possível interpretar algo por meio de palavras, diagramas, desenhos, imagens 

e/ou mapas. Para Penna (1982): 

 

Distinguia-se, assim, no domínio do conhecimento sensível duas fases, 

etapas ou planos, representados pela sensação e pela percepção. A primeira 

fase estaria totalmente subordinada aos estímulos e se daria em termos de 

apreensão de dados isolados ou desconexos. Sobre essa base operariam os 

processos perceptuais, os quais, mobilizando a experiência passada, 

enriqueceriam os dados colhidos pelos processos sensoriais, emprestando-

lhes organização e significados. (1982, p. 15) 

 

 O que a mente trata como realidade é a sua própria interpretação do meio. O que é 

realidade pra um, pode ser trabalhado pelo outro de modo diferente. Interações e vivências 

individuais são essencialmente necessárias a tornar algo que é percebido em realidade 

individual. E, ao interagir em grupo, com vivências e interações parecidas, a realidade será 

trabalhada por este grupo, também, de forma semelhante. 

 A partir dos desenhos verificamos que para cada ator um elemento destacou-se mais 

que o outro. A elaboração dos desenhos foi de livre escolha de cada um dos entrevistados. Foi 

solicitado a cada um que demonstrasse por meio do desenho ou mapa como é Itabaiana e o 

que mais representa a cidade para ele. 

 É possível aprofundar o dado perceptivo de um entrevistado por meio dos 

questionamentos das causas ou motivos que o levam até aquele conteúdo descritivo, no caso 

desta pesquisa: o desenho. Durante as entrevistas, foi comum observar relatos semelhantes 
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entre os entrevistados, fato processado por meio dos dados sensoriais, aquele que vem 

primeiro na memória. Alguns ficaram apenas nesses dados nativos, outros conseguiram 

aprofundá-los e levantar questionamentos sobre eles, levando em consideração, também, toda 

vivência individual sobre cada tema trabalhado. 

 

 

Figura 2: Produção de desenho por entrevistado. (Foto: Phellipe Cunha da Silva) 

 

 Os elementos perceptivos utilizados nesta pesquisa foram os mais diversos. Porém, o 

principal deles, o desenho, foi transformado em objeto de estudo, principalmente neste 

capítulo. O elemento desenho trata do processo perceptivo mais organizado dado pela mente, 

aquele que consegue deixar levar pelos traços consegue, mais profundamente, demonstrar o 

que de mais importante para si é aquilo que está descrevendo. Concordando com Penna 

(1982): 

 

A referência aos componentes figura e fundo já adianta o significado do 

caráter organizado da percepção. Não percebemos estruturas difusas e 

confusas. Percebemos campos estrutural e funcionalmente organizados, no 

sentido de neles delimitarem unidades figurais e sistemas de referência em 

função dos quais aquelas beneficiam-se de relevo e exibem propriedades 
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que, de resto, alteram-se sempre que introduzidas modificações nos citados 

sistemas. (1982, p. 33) 

 

 Elementos representativos são importantes em todos os aspectos, inclusive para 

definição de símbolos oficiais, como a bandeira e o hino ao qual, por meio da Lei Orgânica 

Municipal de 03 de abril de 1990, institui-os como símbolos representativos da cultura e 

história do município. 

 

Art. 2º - São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o 

legislativo e o executivo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - São símbolos do município a Bandeira e o Hino, 

representativos de sua cultura e História. 

 

 A bandeira de Itabaiana/SE, aprovada por meio da Lei 490 de 19 de maio de 1977, 

durante o regime militar, traz as seguintes descrições: 

 

Art. 1º - Fica instituída a Bandeira do Município de Itabaiana do Estado de 

Sergipe.  

 

Parágrafo Único - A Bandeira de que trata o "caput" deste artigo, terá listas 

horizontais a cores azuis, amarelo, verde e branco. 

 

Art. 2º - Fica instituído o distintivo da Bandeira de Itabaiana, o qual será 

aposto em um quadro da mesma.  

 

Parágrafo Único - O distintivo de que trata o "caput" deste artigo será 

representado por um livro aberto, um arado e o fogo simbólico da Pátria. 

 

 

 

Figura 3. Bandeira do município de Itabaiana/SE. (Imagem: www.cmitabaiana.se.gov.br) 
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 Dessa forma, constatando o período histórico em que ela foi criada, cores e distintivo 

formam, juntamente com os símbolos oficiais nacionais e estadual, símbolo da integração 

nacional, segundo os conceitos militares que eram instituídos à época. O livro representa o 

saber, à época o ensino exercido no Colégio Estadual Murilo Braga era referência para o 

estado. Apesar de Itabaiana possuir maioria analfabeta, a representatividade da educação 

exercia fluência ao ser inserido à bandeira. O arado sobre o livro representa a economia da 

cidade, essencialmente agrícola à época. E, por fim, a tocha com o fogo, era o símbolo 

representativo do civismo e nacionalismo, bastante difundido no regime militar. 

 A compreensão do desenho como objeto perceptivo traz elemento fundamental para a 

diagramação deste trabalho. Foram esses desenhos os principais meios de estudo e interação 

pesquisador-entrevistado. E são eles os protagonistas deste trabalho. É apresentado a partir 

deste ponto a categorização de imagens, descritas como elementos. O intuito dessa 

categorização foi registrar a dinâmica envolvida nas imagens a fim de defrontar imagens 

semelhantes e buscar, desse modo, um estudo perceptivo entre os entrevistados. 

 Os elementos descritos nos desenhos dos entrevistados foram semelhantes. Foi comum 

observar elementos representativos relativos, principalmente, à economia. A feira-livre e o 

forte comércio foi destaque. Além disso, outro elemento comum nos desenhos foi a 

representação da Serra de Itabaiana. Acselrad (2012) afirma que: 

 

As experiências de mapeamento participativo e cartografia social mostram 

que novas questões são postas em jogo nas disputas cartográficas que 

concorrem para territorializar as descrições espaciais. Quando redes de 

organizações e agências recorrem ao conhecimento local sobre o sistema de 

relações pelo qual o espaço é usualmente produzido, tais iniciativas podem 

tanto servir a estratégias de produção e controle sobre o “território médio” da 

dominação, como podem servir a construir direitos territoriais e instabilizar a 

dominação. (2012, p. 12) 

 

 Neste tipo de estudo, por vezes, há dificuldade por parte do entrevistado de 

representação cartográfica em forma de mapa. Mas não se podem descartar outros elementos 

gráficos. São eles essenciais neste tipo de pesquisa. Todos os elementos são objeto de análise 

representativa do espaço para o entrevistado. 

 A representação da cidade por meio do mapa foi feita apenas por dois dos 

entrevistados. O primeiro, representado na Figura 4, demonstrou uma cidade com casas, 

árvores, carros e pessoas. Essa representação mostra, principalmente, o movimento da cidade. 

Segundo o autor do desenho, ele acha interessante este movimento, principalmente, do centro 

da cidade, intenso, muitas pessoas e carros e motos circulando. 



30 
 

 
 

 

Figura 4. Expressão do movimento da cidade de Itabaiana/SE representado em elementos. (Desenhado em setembro 
2014) 

  

 Na Figura 4, o Ent. 12 demonstra por meio de elementos o movimento da cidade de 

Itabaiana/SE. Para ele, essa é a principal característica da cidade. Ele cita a cidade como 

pequena, porém muito movimentada. Essa característica torna a cidade representação de 

possibilidades: desenvolvimento do comércio, cultura, educação. Para ele, é isso que dá uma 

particularidade singular à Itabaiana/SE. 

 Para Ent. 7, o maior problema se dá em relação à “[...] questão da violência, porque a 

gente não se sente mais tranquilo de transitar a qualquer hora, a qualquer momento em 

Itabaiana. Isso me desagrada [...]” (Entrevista realizada setembro de 2014). Os fatores a 

favor ou contra do crescimento urbano são diversos. São eles, juntos, que formam a dinâmica 

urbana de um lugar e que são responsáveis pelo desenvolvimento ou entraves de uma cidade. 
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Figura 5. Representação da cidade de Itabaiana/SE, mapa. (Desenhado em junho de 2014) 

 

 A Figura 5 mostra a cidade de Itabaiana em forma de um mapa. O quadro marrom 

limitado por uma linha preta representa, para o autor, o limite da cidade, ficando assim o 

Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), fora desse limite. No interior do quadro, o 

autor soube representar os principais pontos da cidade, mesmo que fora de escala e sem 

posicionamento exato de suas localizações reais. 

 No canto superior direito há a representação da Praça de Eventos, é lá onde ocorre a 

maioria dos festejos da cidade. Esta praça, denominada Etelvino Mendonça, está localizada 

mais ao centro, ao lado do Estádio Presidente Médice, assim como próximo ao Colégio 

Estadual Murilo Braga, este o autor representou no canto inferior esquerdo do desenho. Este 

colégio é o segundo mais antigo do município ainda em funcionamento e um dos maiores do 

estado de Sergipe. 

 No canto inferior direito, o autor representou o campus da Universidade Federal de 

Sergipe, denominado Campus Professor Alberto Carvalho. A instalação do campus de uma 

universidade federal representou um forte investimento em educação na cidade de Itabaiana. 

 Ao centro do desenho, está a Igreja Matriz de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, 

inserida na Praça Fausto Cardoso, onde está localizado o ponto geodésico central do estado de 
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Sergipe, também representado no desenho. Este é o ponto que representa o marco inicial da 

cidade de Itabaiana, onde está localizada a Igreja Matriz de Santo Antônio e Almas de 

Itabaiana. Foi aí onde começou o povoamento da cidade no local onde está localizada 

atualmente. Antes o povoamento localizava-se na área hoje conhecida como povoado Igreja 

Velha. As terras onde estava localizada a primeira capela, às margens dos rios Lomba e 

Jacarecica, eram de propriedade particular. À época o padre Sebastião Pedroso de Gois 

possuía um sítio denominado Caatinga Ayres da Rocha. O padre queria vende-lo à Irmandade 

das Almas e para isto fazia com que a imagem de Santo Antônio sumisse da capela e fosse 

parar nos galhos de uma árvore dentro de seu sítio. Esse ato aconteceu por algumas vezes até 

que a Irmandade das Almas foi convencida a adquirir o sítio. Ali ergueu uma nova capela e 

assim a população começou a fixar raízes no novo local. 

 Enraizado na cultura local, a religiosidade é algo marcante para o itabaianense. Sendo 

fonte até hoje de sua própria história. Cidade erguida à base da fé, a qual fazia acreditar que o 

santo não gostava da sua morada e estava decidindo onde gostaria de ficar. Hoje alguns dessas 

histórias ficam perdidas, existindo apenas nas fontes sábias de pessoas centenárias que viram 

a cidade crescer e se desenvolver.
2
  

 Próximo à Praça Fausto Cardoso, há a representação do comércio e de um dos 

mercados existente no centro de Itabaiana. Os itens representam o enfoque dado à economia 

da cidade pelo entrevistado. Acima um dos Mercados de Carne. Abaixo dele, uma 

representação de lojas comerciais do centro da cidade. As respostas dadas pelo entrevistado 

durante os questionamentos sobre suas percepções em relação à cidade traziam quase sempre 

um enfoque à importância do comércio para o desenvolvimento de Itabaiana. Para ele o 

desenvolvimento do comércio é importante “[...] porque aí você aumenta a variedade de 

produtos a oferecer para as pessoas” ele ainda afirma que “[...] sempre vejo muitas lojas em 

Itabaiana e sempre aumentando” (Entrevista realizada em junho de 2014). 

 Para o Ent. 1, o desenho foi feito dessa maneira foi porque “as características que 

mais me chamam atenção na cidade são: comércio, a cultura de muitas festas [...] são coisas 

que eu mais vejo na cidade” (Entrevista realizada em junho de 2014). 

 Na Figura 6, estão representados todos os pontos descritos pelos entrevistados. Foi 

utilizado em sua confecção apenas a representação das principais vias da cidade. A 

                                                             
2
 Esta história foi fonte para o surgimento da lenda “Santo Antônio Fujão”. Vladimir Souza Carvalho é 

um dos principais historiadores que relata esses fatos em alguns de seus livros. Foi feito aqui um breve 

resumo de como se deu o surgimento do povoamento de onde hoje está localizada a sede do município 

de Itabaiana. 
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representação da Serra de Itabaiana está fora de escala devido ao seu posicionamento real – 

distante cerca de 10 km do centro da cidade. Os pontos em comum descritos pelos 

entrevistados estão localizados no centro da cidade, região onde está concentrada a maior 

parte dos estabelecimentos comerciais e onde é realizada a feira livre às quartas-feiras e aos 

sábados. 

 Dois importantes estabelecimentos de ensino foram descritos: A Universidade Federal 

de Sergipe, localizada no bairro Porto, relativamente próximo ao centro da cidade; e o 

Colégio Murilo Braga, este escola de ensinos fundamental e médio. 

 

 

Figura 6. Mapa representativo dos locais indicados nos desenhos dos entrevistados na pesquisa. A Serra de Itabaiana 
está representada fora de escala, já que está distante cerca de 10 km do centro da cidade. (Mapa organizado por Jadson 

de Jesus Santos utilizando dados compostos nas entrevistas) 

  

 A dificuldade de cartografar um local é comum inclusive entre profissionais da área de 

geografia. O mapeamento de uma cidade torna-se algo complexo na medida em que não há 

uma noção clara de escala e posicionamento para o desenhista. Acselrad (2010) afirma que: 
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A ampliação dos espaços e a diversificação das formas de 

representação espacial, além da emergência de novas tecnologias e de 

novos “sujeitos mapeadores”, deram lugar à constituição de um campo 

da representação cartográfica onde se estabelecem relações entre 

linguagens representacionais e práticas territoriais, entre a 

legitimidade dos sujeitos da representação cartográfica e seus efeitos 

de poder sobre o território. (2010, p. 9) 

 

 Dessa forma as representações gráficas de um lugar podem ser as mais diversas. Sejam 

elas feitas a mão, em forma de desenho, ou mesmo utilizando os mais diversos meios 

tecnológicos para obter essa representação. Esses novos “sujeitos mapeadores”, citado por 

Acselrad (2010), são os principais representantes da descrição de um lugar quando levado em 

conta as suas identidades e percepções do local onde vivem. 

 Pode-se perceber então que, para os entrevistados, o que há de mais importante a se 

destacar na cidade é o centro comercial e sua estrutura. Além da forte influência educacional 

existente há algumas décadas e da Serra de Itabaiana, importante ambiente natural avistado 

em diversos pontos na maior parte da cidade. 

 Durante as entrevistas, os alunos foram questionados sobre diversos temas. A 

abordagem desses temas foram importantes para a elaboração dos desenhos. Pode-se perceber 

a representação por meio dos elementos presentes nos mapas e desenhos dos diversos temas 

abordados na entrevista. Um dos questionamentos foi direcionado às questões 

socioambientais e sobre de que forma este tema era tratado pelo poder público municipal.  

 Em alguns dos desenhos ficou perceptível a presença de elementos ligados à natureza. 

Em oito deles foi detalhado aspectos relacionados à Serra de Itabaiana, importante elemento 

natural localizado no município. Desses oito, seis foram desenhados por moradores da cidade 

e apenas dois por estudantes de outra cidade. No sentido perceptivo desses desenhos pode ser 

levada em consideração a vivência diária pela cidade. De quase todos os lugares da cidade é 

possível avistar a Serra, sendo isso um critério individual de representação do seu próprio 

lugar. 

 A natureza é expressa em todo espaço geográfico. Estamos rodeados de natureza, 

expressa numa árvore, num arbusto e, uma das formas mais expressivas da natureza, o sol. O 

elemento natureza esteve presente em quase todas as demonstrações gráficas dadas pelos 

entrevistados. A compreensão dada aqui do natural foram os diversos itens como uma árvore 

e o sol e as demais características dadas à natureza. Para Ross (2009): 
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A natureza, bem como as organizações sociais, apresentam-se com 

funcionalidades intrínsecas, que se pode explicar pelos elementos fixos e 

pelos fluídos que determinam os fluxos. Tudo em movimento, tanto a 

natureza como a sociedade, não se pode pensar e agir como se a sociedade 

fosse algo dinâmico e complexo e a natureza fosse algo estático e acabado – 

um produto inerte, sem dinâmica, tudo tem movimento, tudo se modifica 

com o tempo. (2009, p. 133) 

 

 A natureza é expressa como conjunto de atuações naturais, o homem é ser natural e 

também faz parte dela. O homem modifica-a, mas ainda a insere em suas modificações. Ela é 

elemento fundamental para a existência da sociedade humana. 

 Nos limites do município de Itabaiana está presente uma das maiores expressões da 

natureza do estado de Sergipe: a Serra de Itabaiana. Transformada em Parque Nacional em 15 

de junho de 2005, abrange uma área de 7.998,99 hectares. De quase toda a sede do município 

é possível avistar toda ou parte dela. Deixando-a como parte do dia-a-dia do itabaianense. 

 Isto pôde ser observado nos desenhos elaborados pelos entrevistados. O primeiro 

deles, mostra o perfil formado pelo conjunto de montanhas avistado na cidade de Itabaiana. 

Este é o perfil mais comum da Serra de Itabaiana, visto que, de acordo com o Censo 2010 do 

IBGE, cerca de 78% da população vive na zona urbana do município.  

 

Figura 7. Perfil da Serra de Itabaiana vista da cidade. (Desenhado em 5 de setembro de 2014) 
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 Este perfil pode ser considerado como forma empírica, baseada na experiência e 

observação. As cores expressadas na imagem dão destaque à graduação de cor refletida pela 

mata ali presente. Para Penna (1982, p. 142), “na linguagem popular, sempre que se fala em 

cor, a intensão é a de se indicar essa propriedade”, a propriedade de observação das 

tonalidades e demonstração do que está sendo visto. A cor é percebida de forma diferente 

entre cada indivíduo, para um o verde pode ser mais escuro, porém para o outro o verde não é 

tão escuro assim. Dá para destacar a diferença das cores, foi introduzido, também, o marrom, 

podendo assim afirmar que a mata na Serra não é tão uniforme, com variações de vegetação, 

solo nu e rochas. 

 No próximo desenho é claro o destaque dado à natureza. A representação, mesmo que 

diferente dos demais, dá-se também pelo desenho da Serra. No desenho a natureza foi 

colocada em foco como principal elemento representativo de Itabaiana. Durante entrevista a 

Ent. 3 destacou a ausência de questões socioambientais importantes para o desenvolvimento 

da sociedade e manutenção da natureza. Para ela é importante que haja 

A divisão de lixos, dos recicláveis e dos não recicláveis, porque é tudo num 

lugar só, tudo misturado. (...) E ainda tem o povo que é mal-educado, que 

joga as coisas no chão. Se a população contribuísse mais eu acho que a 

cidade seria bem melhor. (Entrevista realizada de junho de 2014) 

 

Figura 8. Representação dada à cidade de Itabaiana/SE com enfoque à natureza. (Desenhado em junho de 2014) 
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 Para Ent. 3, apesar de não haver coleta seletiva ou ainda consciência por parte da 

população para o correto descarte do lixo, a natureza é ainda a maior representatividade da 

cidade de Itabaiana. A vista da Serra é a característica que mais corresponde à Itabaiana/SE 

como principal representação. Outros dois desenhos mostram a entrada principal do 

PARNASI. É nesta entrada onde a maior parte dos visitantes entram para seguir em trilhas, 

seja para diversão ou para estudo. 

 

Figura 9. Representação da entrada principal do Parque Nacional Serra de Itabaiana. (Desenhado em Setembro de 2014) 
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Figura 10. Representação da entrada principal do Parque Nacional Serra de Itabaiana. (Desenhado em Setembro de 2014) 

 

 O próximo elemento a ser trabalhado é o que faz referência à economia da cidade. O 

assunto foi abordado pelos entrevistados no decorrer de vários questionamentos. Diversos 

desenhos trabalharam, por meio de elementos, traços relacionados à economia itabaianense.  

 Números do IBGE mostram que Itabaiana possui relativa expressão econômica em 

relação ao estado de Sergipe. Com Produto Interno Bruto per capita de R$ 9.478,59 

IBGE/2010, possui destaque na economia sergipana como uma das principais. O setor de 

serviços representa cerca de 86% da economia do município devido, principalmente, ao 

movimentado comércio da cidade que atrai consumidores de todo o estado, como mostra a 

figura 11. 

 

Figura 11. Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo, 2009. 
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 Esses fatores influenciaram nas relações dadas pelos entrevistados à interpretação da 

representação da economia para a cidade. Suas interpretações gráficas, relacionadas à 

economia da cidade, vão desde elementos que representam o caminhoneiro a elementos que 

referenciam o comércio e/ou a feira livre da cidade. Foi comum observar nos desenhos 

diversas representações relacionadas ao comércio de Itabaiana/SE. 

 Na Figura 12, Ent. 5 relaciona o comércio como principal característica da cidade de 

Itabaiana/SE. Para ela “[...] o comércio, que é uma coisa extensa, que é onde o pessoal vem 

muito, se prioriza muito o comércio aqui” (Entrevista realizada em  junho de 2014). Para ela, 

a maior representação da economia da cidade é mesmo a feira realizada às quartas-feiras e aos 

sábados, além da comercialização diária de verduras, legumes, hortaliças e frutas no 

Mercadão de Itabaiana. 

 

 

Figura 12. Representação dada à cidade de Itabaiana/SE com referência à feira livre realizada na cidade às quartas-feiras 
e aos sábados. (Desenhado em junho de 2014) 

 

 Na Figura 13, a autora conseguiu inserir vários itens que podem ser vistos na Feira de 

Itabaiana. A diversidade da Feira de Itabaiana é uma característica forte. Na imagem ela 

conseguiu representar barracas de roupas e de alimentação, um supermercado e uma carroça 

de tração animal, muito comum entre os feirantes que residem na própria cidade por ser o 

transporte de mercadorias mais barato. É representado, inclusive, o nome relacionado a uma 
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feirante. É comum haver o relacionamento entre o feirante e o cliente, ao ponto de conhece-

los pelos nomes. 

 

 

Figura 13. Representação da economia de Itabaiana/SE. (Desenhado em setembro de 2014) 
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 Outros dois desenhos representam também o movimentado comércio, com movimento 

de pessoas e veículos em meio à feira livre, lojas e supermercados. Nos dois, mais uma vez, a 

presença de elementos que remontam ao movimento estão em destaque. Pessoas e carros 

andando pelas ruas do centro comercial da cidade. 

 

Figura 14. Representação da economia de Itabaiana/SE. (Desenhado em Junho de 2014) 

 

Figura 15. Representação da economia de Itabaiana/SE. (Desenhado em setembro de 2014) 
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 Além da representação do comércio dada à economia, é possível observar em alguns 

desenhos o elemento representativo dado ao caminhoneiro. É constante a presença do 

elemento do caminhão na maioria dos desenhos. 

 São eles um dos principais responsáveis pelo crescimento da economia da cidade, 

escoando toda a produção agrícola do município para o restante do estado e cidades limífores 

a Sergipe. Além disso, contribuem também para o abastecimento de mercadorias dos mais 

variados estabelecimentos comerciais existentes na cidade.   

 A cidade também possui fama quanto ao número de caminhões. Segundo dados do 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN referente ao ano de 2013, 15,63% dos 

caminhões de Sergipe possuem emplacamento na cidade de Itabaiana. Número considerável 

para uma cidade com menos de 100 mil habitantes, compondo cerca de um caminhão por 

cada grupo de 30 pessoas. 

 

 

Figura 16. Representação da economia de Itabaiana/SE dada pelo caminhão. (Desenhado em setembro de 2014) 

 

 O título de Capital Nacional do Caminhão foi reafirmado por meio da Lei nº 13.044, 

de 19 de novembro de 2014 que confere ao Município de Itabaiana no Estado de Sergipe o 

título de Capital Nacional do Caminhão.  

 A importância do caminhoneiro para o município é tal, que ocorre uma das maiores 

festas do Brasil no mês de Junho em sua homenagem. Durante os festejos em homenagem a 

Santo Antônio, o caminhoneiro tem destaque na festa denominada Feira do Caminhão – antes: 

Festa do Caminhoneiro. Para Ent. 1, a Festa dos Caminhoneiros é importante: 

“[...] o motivo principal dessa festa, já que a cidade, uma grande parte dos 

homens se dedicou à profissão de caminhoneiro, é justo dar uma festa a eles 

[...] já que levanta a moral dos caminhoneiros já que a maior parte de 
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transporte de cargas pelo Brasil é feita através de caminhão, é importante 

dar esse mérito a eles, [...] assim eles continuam. Embora incentive muitos 

jovens a virar caminhoneiro, o que não é tão legal, porque agora temos 

mais meios de formação de profissão para jovens em Itabaiana. (Entrevista 

realizada em junho de 2014) 

  

 É uma representação importante, visto que, para uma cidade de médio porte, possui 

destaque econômico para todo o estado. Economia diversificada, que vai desde a produção 

agrícola ao setor de serviços incluindo o comércio e o transporte feito por caminhões. Para 

Ent. 10, a economia é o aspecto mais lembrado ao se tratar da cidade de Itabaiana, para ela 

“[...] você passa em qualquer esquina e você vê que tem salão de beleza, uma lanchonete [...] 

todo mundo sempre procura fazer alguma coisa. [...] a área do caminhão que é muito visível 

aqui.” (Entrevista realizada em setembro de 2014). 

 

 

Figura 17. Representação da economia de Itabaiana/SE dada pelo caminhão. (Desenhado em setembro de 2014) 

 

 Foi possível observar que a economia da cidade é realmente o principal foco na 

representação sobre ela. A fama comercial foi tratada pelos entrevistados como item 

indispensável a ser relacionado quando o tema é Itabaiana. 

 Apesar de não ter sido feito nenhum questionamento específico sobre religião, alguns 

elementos apareceram nos desenhos. Desde o início do povoamento do então Arraial de Santo 

Antônio, a população sempre festejou a fé católica em homenagem ao santo que nomeava o 
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povoamento. Séculos passaram-se e essa expressão da religiosidade do itabaianense ainda 

segue forte, principalmente durante os diversos festejos religiosos da cidade. 

 Hoje são vários os templos religiosos presentes na cidade: católico, evangélicos, 

espíritas e umbandistas. Essa presença religiosa foi também expressada nos desenhos durante 

as entrevistas. Foram vários os elementos religiosos colocados no papel. 

 

 

Figura 18. Representação dada aos festejos religiosos em homenagem a Santo Antônio. (Desenhado em junho de 2014) 

  

 A autora da Figura 18, demonstra a religiosidade expressada na cidade de Itabaiana, 

ela faz uma crítica apenas sobre a diversificação dessa expressão e afirma que: “[...] a cultura 
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deveria abranger tudo, porque não deve haver separações. As igrejas evangélicas, elas são 

um pouco descartadas, então eu acho que tem que haver a cultura na religião, a cultura na 

arte [...]”(Entrevista realizada em junho de 2014). 

 

 

Figura 19. Representação da Serra de Itabaiana com destaque à Capela situada no topo da mesma. (Desenhado em 20 de 
junho de 2014) 

  

 Na Figura 19, assim como em alguns outros onde houve a representação da Serra de 

Itabaiana, foi destacada uma representação da capela existente no cume. Esta capela 

representa a última estação da via-crúcis
3
, de uma trilha que vai desde o poço das moças ao 

cume, com pontos marcados por cruzes durante o caminho, trilhada por religiosos 

principalmente no período denominado de Quaresma. 

                                                             
3 Festejo católico que representa o trajeto feito por Jesus Cristo carregando a cruz antes de sua 

crucificação, que vai do Pretório até o Calvário. 
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Figura 20. Capela católica localizada no cume do domo principal da Serra de Itabaiana. (Foto: Jadson de Jesus Santos) 

 

 Cidade é sinônimo de movimento e sem este não é possível haver dinâmica para a 

formação urbana. Caiafa (2007, p. 124) afirma que “existe uma autonomia das cidades, elas 

vingam como um regime singular de descodificação de desterritorialização, como fenômeno 

ou limiar de transconsistência”. E assim se faz uma cidade, movimento contínuo como se 

tivesse sido projetada para isto. E realmente foi, há vias – públicas – entre as moradias e nelas 

há o movimento contínuo de pessoas, animais, carros, carroças, motocicletas e todos os 

aparatos criados pelo homem como instrumentos de dar-lhes opções para sua própria 

locomoção. 

 Itabaiana/Se não é diferente disso, pelo contrário, existe nela a todo momento: 

movimento. Agitações de cidade grande espremidas em espaço de cidade de médio porte. 

Causas de confusões diárias: no trânsito, entre vizinhos, entre desconhecidos. Os extremos 

dessa agitação são tamanhos, que à vezes é impossível até conseguir um diálogo sem 

aumentar o tom de voz numa calçada em pleno centro da cidade. Carros demais, pessoas 

demais. Às vezes até parece que todos resolveram sair ao mesmo tempo a fim de fazer algo 

em algum lugar. É essa a impressão que dá ao circular por algumas ruas da cidade.  
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 Esse movimento foi, também, mostrado por meio de desenhos durante as entrevistas. 

Para o Ent. 1: 

 

O crescimento da cidade está acontecendo muito rápido, não sei o que estão 

buscando nesse crescimento, mas está muito rápido, desorganizando demais 

a cidade. Há um tempo atrás era muito mais tranquila do que hoje em dia e 

também a questão do meio ambiente que está ficando desagradável de ver, 

pelas questões ambientais [...]. (Entrevista realizada em 20 de junho de 

2014) 

 

 O tom de preocupação para o acelerado crescimento da cidade se dá ao ponto de ser 

percebido que a cidade está tomando um rumo desastroso. Cada vez mais o movimento 

aumenta e de forma desorganizada. Cabe à administração pública, juntamente com a 

participação popular, buscar alternativas de (re)urbanização a fim de trazer melhorias na 

qualidade de vida. 
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3. FALAS, IMAGENS E IDENTIDADES 

 

 Este capítulo trata da análise dos relatos obtidos durante as entrevistas. O roteiro das 

entrevistas semiestruturadas foi dividido em eixos temáticos: características, segurança 

pública, política, pertencimento, cultura e meio ambiente. As perguntas foram elaboradas de 

modo a estimular os entrevistados a abordarem esses temas. No último tópico do capítulo há a 

descrição do documentário que foi produzido a partir das entrevistas e do material elaborado 

pelos atores para o aprofundamento do estudo da dinâmica geográfica, social, cultural e 

ambiental do município de Itabaiana, como também a compreensão das relações sociais deste 

município. 

 

 

3.1. Palavras que evidenciam Itabaiana 

 

 A percepção é um processo interpretativo que tem como base os dados sensoriais. A 

percepção é possível a partir do momento em que há ligação entre o sujeito e o espaço num 

determinado tempo. Penna (1982) afirma que há “duas fases, etapas ou planos, representados 

pela sensação e pela percepção” (p. 15). A sensação é aquela concebida pelos estímulos 

existentes entre o objeto e o meio. A percepção vem por intermédio da sensação, adicionada 

às experiências de vida, as quais enriquecem as sensações, organizando-as e significando-as. 

 A identidade é tida por meio do conjunto de características próprias ao indivíduo, o 

qual utiliza-se de experiência de vida para a sua formação. A identidade é única para cada 

pessoa, visto que as vivências e rotinas são diferenciadas, assim como as assimilações e 

compreensões acerca dessas experiências. 

Os tópicos a seguir trazem as percepções dadas pelos entrevistados através dos 

questionamentos ligados aos temas abordados na pesquisa apresentado no Apêndice – Roteiro 

de Entrevista: 

 

 

3.1.1. Itabaiana por inteiro 

 

 A Figura 21 mostra a repetição de termos ditos pelos atores selecionados nesta 

pesquisa durante as entrevistas. O gráfico denominado nuvem de palavras ou Word Cloud é 
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gerado por meio de aplicativos específico para este fim. Ele gera gráfico em forma de 

palavras a partir da repetição das mesmas, quando mais a palavra é dita, maior o tamanho dela 

no gráfico. 

 

 

Figura 21. Nuvem de palavras gerada a partir da transcrição das entrevistas desta pesquisa. (Fonte: gerado por meio do 
aplicativo Wordle – disponível em: http://www.wordle.net) 

  

 Na Figura 21, os termos com maior número de repetições nas entrevistas são: 

Itabaiana, cidade, violência, população, cultura, pessoas, caminhão, comércio, festa, parque, 

política e feira. Esses termos repetiram-se mais vezes pela sensação individual ou de relações 

de grupos sociais. As palavras “cidade” e “Itabaiana” foram as mais citadas justamente por ser 

a área de estudo da pesquisa. A “violência” aparece como terceira mais citada devido, 

principalmente, ao aumento da criminalidade: assaltos, roubos, assassinatos e outros fatos que 

tornaram rotina par os moradores da cidade há algum tempo. 

  

 

3.1.2. Itabaiana em partes 

 

 O convívio e a significação para um lugar é individual. Cada pessoa relaciona o seu 

local a características próprias. A interação social é quem permite que haja percepções 
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diferenciadas para a caracterização do local. Sobre isto, foi questionado durante as entrevistas 

sobre quais características, referentes à Itabaiana, eram mais visíveis, sejam características 

físicas, econômicas, culturais, ou políticas.  

 

 

Figura 22. Nuvem de palavras gerada a partir da transcrição das respostas relacionadas ao questionamento sobre as 
principais características visíveis em Itabaiana/SE. (Fonte: gerado por meio do aplicativo Wordle – disponível em: 

http://www.wordle.net) 

 

 Termos relacionados à economia foram os mais citados. Para os entrevistados, a 

economia e o comércio de Itabaiana são realmente as principais características sobre a cidade. 

“Eu vejo Itabaiana como uma cidade de gente muito trabalhador, o comércio aqui, a feira é 

destaque” (Setembro de 2014), “a economia aqui é bastante intensa, por causa da feira livre, 

que é a maior do estado” (Junho de 2014), “a característica marcante aqui é a feira, que é 

muito conhecida [...] e como a cidade do ouro, o povo gosta muito de comprar ouro aqui” 

(Junho de 2014) afirmam alguns dos entrevistados. 

 O comércio possui destaque para a economia do munícipio. É ele que movimenta a 

cidade, gera a maior parte dos empregos e serve de atratividade para pessoas residentes em 

cidades vizinhas. A feira livre realizada, principalmente, às quartas-feiras e aos sábados 

reafirma ainda mais a importância econômica do comércio para a cidade, seguida da venda de 

bijuterias, folheados e joias em ouro, este com fama que ultrapassa os limites do estado, 

dando à Itabaiana o título de “Terra do ouro”. 
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 Apesar do termo cultura ter aparecido com frequência durante as respostas, ela 

apareceu como algo deficiente na cidade. “A cultura aqui eu acho um pouco defasada, porque 

eventos culturais aqui em Itabaiana é meio escasso” (Setembro de 2014) afirma o Ent. 13. 

 Durante as entrevistas, os estudantes afirmaram que há pouca diversificação cultural. 

Para eles, a vida cultural da cidade resume-se a festas de ritmos musicais populares e em 

evidência de momento. Seria necessário que houvesse mais opções de festas e eventos com os 

mais variados ritmos e gostos, não apenas ligados ao que está na moda. 

 A cidade é tida como um espaço de movimentações e modificações. Pessoas circulam, 

comunicam-se, modificam este espaço continuamente. As relações exercidas possuem como 

característica principal o fluxo de ideias que são transmitidas entre os diversos atores.  

 Essas relações podem ser consideradas como meios de exteriorização de ideias 

perpassadas por individualidades e transmitidas por meio da atuação de cada um dos 

indivíduos com cada um de seus papéis sociais necessários à boa convivência. Caifa (2007) 

considera “a cidade como um movimento, um ponto de conexão ou convergências de 

trajetórias, um ponto de atração onde os circuitos se reúnem momentaneamente e ela se 

produz precisamente por aí” (p. 117). 

 É nas cidades onde a identidade e o mundo global se chocam a fim de fundir ou, ao 

menos, conviver com o outro. Identidades locais são, diariamente, combatidas por produtos e 

fatos globalizados, às vezes um sobressai-se, outras o outro. Mas na maioria das vezes, ainda 

há um equilíbrio entre o local e o global convivendo, as duas coisas, harmonicamente. Para 

Bauman (2005): 

 

É nos lugares que se forma a experiência humana, que ela se acumula, é 

compartilhada, e que seu sentido é elaborado, assimilado e negociado. E é 

nos lugares, e graças aos lugares, que os desejos se desenvolvem, que 

ganham forma, alimentados pela esperança de realizar-se, e correm risco de 

decepção – e, a bem da verdade, acabam decepcionados, na maioria das 

vezes”. (2005, p.35) 

 

 O afastamento social entre as pessoas enfatiza o medo, já que para haver o medo é 

necessário existir o desconhecido, o medo vem justamente da não violência social presente 

nas cidades onde não mais se conhecem os vizinhos, onde a interação social não chega a 

ultrapassar a barreira da formalidade presente num cumprimento matinal ou de despedida. De 

acordo com Baierl (2004): 
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Pensar a esfera da vida cotidiana, em geral, nos leva a imaginar o que existe 

de repetitivo, do dia-a-dia, da rotina, do não-pensado e do não-refletido, do 

alienante e do espaço de consumo, da vida privada. Pensar o cotidiano 

somente como espaço e tempo de repetição é pensa-lo de forma linear como 

um já posto – já dado. É exatamente no espaço do cotidiano que a vida se 

revela, se faz e se constrói. É nele que a história ganha vida e se faz nos 

mínimos gestos e nas mínimas ações; que são possíveis a crítica e a 

alienação; que os fatos e acontecimentos ganham vida, sentidos e 

significados e vão construindo trajetórias e caminhos. É exatamente nesse 

espaço que a violência e o medo adquirem sentidos e significados e que 

alternativas são visualizadas. (2004, p. 181) 

 

 Para Bauman (2004), a denominada insegurança moderna se dá pelo fato da existência 

da desconfiança pelo próximo. Estamos em busca do crime e de seu criminoso. Os seres 

humanos se recusam a confiar no próximo devido, principalmente, ao individualismo 

humano.  

 Essa desconfiança individualista é tida como um fenômeno onde cada vez mais as 

pessoas criam zonas onde, mesmo próximos, distancia-se uns dos outros. Um afastamento 

social mesmo sendo fisicamente vizinhos uns aos outros. Baierl (2004), afirma que “a 

violência, na forma como vem se constituindo na realidade, faz emergir o medo, que leva as 

pessoas a paralisarem e alternarem suas relações e suas formas de ser no espaço em que 

vivem, em seus contextos individuais” (p. 40). 

 Durante as entrevistas, os temas mais citados pelos entrevistados possuem ligações 

diretas relacionadas à violência. De uma forma ou outra elencaram acontecimentos 

relacionados à violência, desde brigas, roubos e assaltos, à assassinatos como mostra a Figura 

a seguir: 

 

Figura 23. Nuvem de palavras gerada a partir da transcrição das respostas onde há referências relacionadas à violência. 
(Fonte: gerado por meio do aplicativo Wordle – disponível em: http://www.wordle.net) 
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 Foi questionado sobre qual era o maior desafio que os gestores e a própria população 

da cidade de Itabaiana/SE tem a enfrentar e se é possível haver solução para isto. Foram 

praticamente unanimes as respostas acerca dessa questão: diminuir a violência. Para os 

entrevistados as notícias relacionadas à violência são, em grande parte, retratadas com 

fidelidade de fatos. Alguns, inclusive, já sofreram algum tipo de violência em logradouros 

públicos da cidade. Para Ent. 7, os gestores têm como principal desafio: 

 

(...) tentar mudar essa visão de que Itabaiana é a cidade violenta que não 

posso chegar lá (...) tentar mudar esse aspecto que ocorre, é claro e evidente, 

vários casos já aconteceram durante esse ano com cidadãos que não 

mereciam, acaba perdendo vidas envolvendo toda a comunidade, isso tem 

que ser bloqueado e mostrar o que Itabaiana tem de melhor. (Setembro de 

2014) 

 

 Dados sobre violência no município mostram que o índice de homicídios em 

Itabaiana/SE é crescente nos últimos anos, com 44 mortes em 2008, chegando a 57 em 2012. 

Levando em consideração o grupo de 100 mil habitantes, Itabaiana/SE tinha o índice de 64,4 

homicídios/100 mil hab. no ano de 2012, sendo o 119º município do Brasil com maior taxa de 

homicídios e o segundo município no estado de Sergipe com maior índice, ficando atrás 

apenas de Propriá que na época registrava taxa de 69,9 homicídios/100 mil hab. O gráfico a 

seguir mostra o número de homicídios entre os anos de 2008 e 2012. 

 

Figura 24. Fonte: Sistema de Informação Sobre Mortalidade-SIM/Secretaria de Vigilância em Saúde -SVS/Ministério da 
Saúde-MS 

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012

N
ú

m
er

o
 d

e
 h

o
m

ic
íd

io
s 

Número  de homicídio em Itabaiana/SE - 
População Total 2008/2012 



55 
 

 
 

 

 Ainda sobre o índice de homicídios no estado de Sergipe, o próximo gráfico mostra as 

os munícipios com as maiores taxas de homicídios por grupos de 100 mil habitantes no ano de 

2012.  

 

 

Figura 25. Fonte: Sistema de Informação Sobre Mortalidade-SIM/Secretaria de Vigilância em Saúde -SVS/Ministério da 
Saúde-MS 

 

 Mesmo com os índices elevados, alguns entrevistados defendem a ideia de que 

Itabaiana/SE não é uma cidade violenta. Para um dos entrevistados a mídia divulga 

reportagens sobre violência na cidade com maior frequência que sobre outros temas 

relacionados à cidade, isso faz com que as pessoas aumentem a sensação de violência. 

 

(...) também não é essa cidade tão violenta como dizem por aí não. Como 

toda cidade, tem sua violência, mas não é tanto assim não. Uma violência 

um pouco mais que mediana, entendeu? Mas também não é tanto assim 

como o povo diz: ah! Como é que você sai de casa? Também não é assim 

não. (Junho de 2014) 

 

 Mas para outros, a violência é realmente crescente e alarmante na cidade. “Às vezes 

você não pode sair de casa para ir à casa de um amigo à noite com medo de roubarem o 

celular ou coisa do tipo” (Junho de 2014). A “(...) violência, que Itabaiana é vista em qualquer 

lugar, como um dos municípios mais violentos do estado de Sergipe” (Setembro de 2014). 
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  A violência no município de Itabaiana/SE é reflexo, inclusive, na veiculação de 

notícias sobre a cidade em veículos de comunicação. Para Ent 7: 

 

[...] as piores notícias, [...] geralmente assassinatos, roubos eles destacam 

muito. Uma vez ou outra sai mostrando o que a gente vê de melhor: a Serra 

de Itabaiana, o Parque dos Falcões, o comércio da cidade, que aqui é muito 

forte, ou grandes festas, tipo a festa dos caminhoneiros, às vezes passa, mas 

em geral, eu vejo mais com relação à violência. (Setembro de 2014). 

 

 Apesar de existir outras notícias que podem ser veiculadas acerca da cidade, a 

violência é destaque em quase todos os meios de comunicação. Durante as entrevistas foi 

questionado, também, se essas notícias que são veiculadas correspondem à realidade e todos 

os entrevistados responderam a este questionamento de forma afirmativa. “Eu nunca vi uma 

notícia que não seja verdade, só que eles enfatizam muito algo que poderia não ser totalmente 

[...] distorcida a informação”, relata outro entrevistado. Há ainda relatos de notícias que não 

abordam a violência da cidade. 

 

Principalmente uma notícia que saiu sobre o Parque Nacional Serra de 

Itabaiana que abordou quanto o parque nacional, quanto o Parque dos 

Falcões, também. E também foi relacionado à festa do padroeiro da 

cidade, eu achei bem legal, resumiu Itabaiana, praticamente. (Setembro 

de 2014). 

  

 E ainda: 

 

Com a Feira do Caminhão, Itabaiana ficou no auge, na internet [...], nos 

jornais, Jornal Nacional, pessoas falando sobre a Feira do Caminhão em 

Itabaiana. Então, ela tá viajando por todos os lugares, através de internet, 

jornais, tudo [...]. Algumas coisas correspondem à realidade, no caso da 

violência, hoje está em todo o lugar, então fala sobre a violência em 

Itabaiana, fala sobre como é que são as coisas também interessantes, devido 

à cultura, alguns falam, eu acho que acrescentam em algumas coisas. (Junho 

de 2014) 
 

 Dessa maneira, a violência é realmente um dos principais desafios para a gestão 

pública do município. Por serem os estados os responsáveis diretos pelos investimentos em 

segurança pública, é necessário haver diálogos entre estado e município para buscar formas de 

diminuir a violência pública com investimentos em policiamento e, também, em educação de 

base, já que é a partir de uma boa formação que é possível buscar melhores condições de 

emprego não sendo necessário buscar meios ilegais para sobrevivência. 
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Outro tema bastante discutido durante as entrevistas foi a política. Itabaiana é o quarto 

maior colégio eleitoral do estado de Sergipe, estando 60.078 pessoas, em 2014, aptas a votar 

em eleições, referendos e plebiscitos, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de 

Sergipe.  

 

 

Figura 26. Nuvem de palavras gerada a partir da transcrição das respostas onde há referências relacionadas à política. 
(Fonte: gerado por meio do aplicativo Wordle – disponível em: http://www.wordle.net) 

 

Como mostra a Figura 26, a ligação política da cidade é dada de forma ampla. Sobre o 

tema, os entrevistados afirmavam que é uma cidade com tradição política familiar. Há 

algumas décadas é presente nas campanhas a disputa por meio de dois grupos políticos. 

Alguns relataram também que os problemas existentes na cidade são apenas de 

responsabilidade dos gestores, a população também tem parte da responsabilidade de alguns 

problemas presentes. 

Questões históricas dividiram, politicamente, o itabaianense em dois grupos políticos. 

Após o fim do regime ditatorial no Brasil, as eleições em Itabaiana seguem divididas entre 

candidatos de situação e candidatos de oposição. Um grupo ligado à Luciano Bispo de Lima e 

o outro apoiado pela família Teles de Mendonça. Durante entrevista houve a seguinte 

afirmativa: 

 

Eu me sinto uma cidadã que procuro exercer, através de trabalhos [...] em 

relação também à política, procuro sempre pesquisas, procurar saber sempre 

quem são os tipos de pessoas que tá na política da cidade para que eu possa 

saber em quem, com sabedoria, saber em quem votar. (Junho de 2014) 
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O caráter de disputas e contraposições expostas numa campanha política, trás à tona os 

problemas enfrentados pela sociedade em forma de pretextos para discursos de melhoria da 

qualidade de vida desenhada em promessas. Tais problemas são colocados em palanques a 

fim de mostrar aos então eleitores que os que estão ali em cima – do palanque – estão aptos a 

melhorar as condições sociais ali existentes, já que, em discurso, estão a par de todos os 

problemas que essas pessoas enfrentam em seu dia-a-dia. Para Barreira (1998): 

 

O papel de líder é complexo, a partir da premissa de dissolução do individual 

e consequente encarnação de uma vontade geral. O contraponto sempre 

estabelecido entre interesses individuais e coletivos condiciona a 

necessidade de processos de identificação sempre postos à prova. Ser 

“alguém como nós” como atributo essencial do porta-voz é sempre o desafio 

proposto por setores populares que se sentem a margem de processos 

políticos decisórios. (BARREIRA, 1998, p. 196) 

 

O diálogo por vezes acaba se tornando inexistente, sendo acobertado pela “paixão 

política
4
”. Durante o período de campanha política há afastamentos entre amigos e familiares 

que defendem candidatos diferentes. Muitos seguem apenas o histórico familiar na escolha do 

candidato, outros tentam comparar atitudes, promessas e discursos de cada um dos candidatos. 

Há discursos e promessas maquiados pelos candidatos à gestão pública, durante 

campanhas eleitorais, difundido por meio de comícios e palanques, de áreas periféricas, 

subúrbios e localidades afastadas do centro de cidades. É comum que esses candidatos vão à 

busca de eleitores onde se concentra a maior parte deles. Em contrapartida, apesar de esses 

locais serem os maiores palcos desses palanques, são justamente ali onde se concentra a maior 

parte dos problemas enfrentados por grande parte das cidades. Para Barreira (1998): 

 

(...) as campanhas eleitorais introduzem nos espaços sociais, tornando 

públicos discursos e candidaturas mobilizadoras de variadas estratégias de 

reconhecimento. Com efeito, as campanhas são reveladoras de personagens 

emblemáticas, que encarnam lugares sociais, revalidam estigmas, 

promovendo estratégias variadas de competição pela posse legítima da 

representação política. Transparece, nesse quadro, a ideia de que as 

campanhas podem ser portas de entrada para a percepção de variações 

culturais e valores que legitimam o palco das ações políticas. (BARREIRA, 

1998, p. 221) 

 

                                                             
4
 A paixão política em Itabaiana sempre esteve voltada em apenas dois grupos políticos: Teles de 

Mendonça X Bispo de Lima. Há, inclusive, apostas durante as disputas eleitorais. 
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Seria esse um fato claro da atuação política em prol de sua elegibilidade? Por que 

mesmo após a reeleição desses candidatos pelas mesmas populações periféricas, onde o poder 

público chega de forma precária, as pessoas ainda acreditam nesse espetáculo de promessas e 

favores? Para Barreira (1998), “a política ‘toca’ lugares distantes fisicamente das zonas 

centrais da cidade, estabelecendo circuitos de um ritual que porta o sentido de proximidade” 

(BARREIRA, 1998, p. 12). 

É justamente essa sensação de proximidade que leva as pessoas destas localidades a 

acreditar que aqueles candidatos à gestão pública, estarão dispostos a enfrentar a realidade 

periférica da cidade, com a finalidade de buscar as devidas soluções para a melhoria da 

qualidade de vida destas pessoas. 

Muitas vezes não cabe apenas aos gestores a responsabilidade sobre a adequação e 

melhorias de certos setores. É preciso também que haja participação por parte da população 

para que seja possível haver condições para o conserto de certos problemas na cidade. Sobre 

promessas e compromissos difundidos em campanhas eleitorais e as questões sócio 

ambientais, durante uma das entrevistas foi afirmado que: 

 

A parte ambiental precisa melhorar porque eu acho um pouco devagar em 

relação [...] ao cuidado que a população deveria ter. Porque às vezes a 

liderança, as pessoas que estão à frente, eles tentam, mas quem tem que 

ajudar é a população, se a população está reclamando, se não gosta de algo, a 

população tem que ir lá e cuidar. Se [...] tem a rua onde você mora, se tá mal 

cuidada, quem é que tem que cuidar? Primeiro tem que ser você, para [...] ter 

respaldo para reclamar. (Junho de 2014) 

 

A participação popular é essencial para que a cidade seja organizada e que tenha 

condições adequadas para viver nela. As pessoas devem manter tudo o que existe, desde 

limpeza a prédios, praças, ruas e demais repartições públicas de uso de todos. Porém, por 

vezes, os gestores maquiam certos acontecimentos ou infraestruturas por meio de publicidade 

a seu favor, para demonstrar algo que não é exatamente daquele jeito. 

A publicidade é utilizada como instrumento para o engrandecimento dos atos políticos 

de um administrador público. Empresas são contratadas com a finalidade de convencer a 

população de que sua escolha foi certeira. O seu voto valeu, o seu candidato está ali, 

elaborando e concretizando tudo aquilo que era desejado. Para Hall (1978), “Ele [o público] é 

seduzido. Cativado de maneira mais suave – e mais audaciosa. De acordo com os métodos 

modernos da pesquisa motivacional, do marketing, da promoção de vendas, das relações 

públicas e publicidade.” (HALL, 1978, p. 215-216). 
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Campanhas políticas são organizadas por meio de pesquisas prévias de mercado. Da 

mesma maneira que há a venda de uma marca específica de chocolates, por exemplo, há a 

venda do novo gestor público. Todos os seus feitos, os bons feitos, são divulgados por meio 

de informes publicitários veiculados pela imprensa local. Tudo ali é bonito, até o céu é mais 

azul, afinal, não é necessário, e nem é preciso, divulgar por meio de um informe publicitário o 

que não funciona corretamente. A imprensa e a própria população já fazem isso. 

Mas, qual a influência exata que esses informes trazem à população? Elas realmente 

atingem o alvo a que desejavam? Figueiredo (2004), sobre a publicidade política, diz que: 

 

O fundamental nessa área de atividade é manter o poder depois da vitória, 

acompanhado, por meio de pesquisas de opinião confiáveis, o humor dos 

eleitores. Verificando a cada momento como está a administração em todas 

as áreas, sugerindo ações e, na maior parte das vezes, servindo de 

ombudsman5
 para os governantes. (FIGUEIREDO, 2004, p. 34) 

 

Esses informes publicitários podem ser considerados como ferramenta para que os 

gestores públicos possam cartografar, por meio do audiovisual, como o seu trabalho está 

sendo bem elaborado e assim mostrar à população. É comum vermos apenas as benfeitorias 

da administração pública.  

Mas, onde ficam os pontos ruins da administração? A própria população traz essa 

resposta em seu cotidiano, nas rotinas, quem sabe até, na porta da própria casa. Ruas sem 

pavimentação, postos de saúde sem médicos ou estrutura. Todo aquele espetáculo mostrado 

em veiculações publicitárias parece ser apenas uma maquiagem dos reais fatos. 

São esses diferentes olhares dados aos mesmos fatos que se instigam estudos sobre o 

assunto. Determinar o porquê dessas diferenciações de olhares constitui um amplo território 

de observação e estudo sobre esses debates. Os diferentes olhares sobre um assunto são dados 

de acordo com as necessidades de demonstração e cada um dos olhares. É basicamente óbvio 

que um gestor público em seu curso do mandato queira ampliar o foco para as melhorias que 

ele faz em sua administração, já o morador ou a imprensa
6
 busca de certo modo mostrar os 

problemas que são enfrentados no cotidiano, a fim de buscar cada vez mais melhorias. 

                                                             
5
 Este termo é derivado do sueco e significa “representante do povo”. Atualmente o termo é ligado a 

profissionais que são contratados por empresas, órgãos ou instituições, com a função de receber 

críticas, sugestões, e reclamações de modo a agir com imparcialidade a fim de mediar o conflito entre 

as partes. No Brasil, este profissional é denominado de “ouvidor”. 
6
 Uso aqui o termo imprensa, aquela que esteja de certa forma independente de coligações partidárias 

ou de obrigações determinadas por obséquios ou concessões políticas. 
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Outro questionamento aplicado durante as entrevistas foi sobre sentir pertencente e ter 

orgulho de estar inserido na dinâmica social de Itabaiana/SE. Itabaianenses usam o discurso 

de orgulho de sua terra em diálogos e conversas. Para eles, tudo o que é originário de 

Itabaiana é de melhor qualidade. Porém, durante a pesquisa nem todos expressaram orgulho 

ou sentimento de pertencimento, como mostra o gráfico a seguir:  

 

 

Figura 27. Intensidade de sentimento de orgulho e pertencimento por parte dos entrevistados da pesquisa. 

 

Sentir-se incluído a um lugar é a definição mais apropriada para pertencimento. E é isso 

que é necessário haver para que alguém se sinta incluído a um lugar, sentir-se como ser 

participante do espaço geográfico. O sentido de orgulho vai além, para existir é preciso sentir-

se pertencente e também afortunado em estar inserido na dinâmica social. Assim postulam 

Pérez-Nebra e Jesus (2011): 

 

A identidade nos caracteriza como grupo e nos distingue de outros e 

apresenta três componentes básicos: 

a) a percepção de fazer parte de um grupo social [...]; 

b) a avaliação de importância de pertencer a este grupo; e 

c) o sentimento relativo a esse pertencimento, que pode variar, por exemplo, 

de vergonha a orgulho. 

Assim, dependendo do grupo de que fazemos parte, cada um desses 

componentes ocorre em maior ou menor grau, e eles são intimamente 

ligados a nosso autoconceito. (2011, p. 231) 
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Ent. 10 afirma que se sente pertencente “a tudo, tanto a estudo, qualquer coisa. Eu 

sempre nasci e me criei aqui [...] sou acostumada com a cultura. [...] Nunca tive vergonha [...]. 

a única parte ruim é a violência” (Setembro de 2014). Já para Ent 2, Itabaiana “não é uma 

cidade que combina muito com o meu perfil. Lugar pequeno, pessoas com mente fechada. [...] 

criminalidade, política, realmente não sinto nenhum orgulho das pessoas da cidade.” (Junho 

de 2014) 

Há ainda quem passou a sentir orgulho da cidade, “hoje eu posso dizer que sinto – 

orgulho – porque eu detestava a cidade. É uma cidade que tá se desenvolvendo, sei que 

precisa mais, com certeza tá precisando, [...] na área de artes, eu acho [...] que Itabaiana [...] 

fosse mais abrangente” (Junho de 2014) 

São esses critérios que formam o posicionamento individual sobre o pertencimento e o 

sentimento de orgulho. “O povo de Itabaiana é muito honesto, trabalhador, eu vejo isso, a 

gente tem muita coisa a desfrutar” (Setembro de 2014) 

E assim faz-se o sentimento de pertencimento e orgulho. A inserção cultural do 

indivíduo ao lugar ou grupo social faz com que intensifique o orgulho e pertencimento. 

Critérios sociais, culturais, de religião, infraestrutura do local e outros, fazem o indivíduo 

sentir-se inserido na sociedade local. 

A conceituação de cultura é relativa para diferentes perspectivas. Cultura é o conjunto 

de conhecimento adquirido no decorrer das relações exercidas na sociedade por meio de 

diferentes fatores: religião, manifestações artísticas, educação formal ou familiar, dentre 

outros. O que parece ser cultural para uns, para outros não é. E assim foi constatado durante a 

pesquisa, ao ser questionado sobre a sensação de sentir-se incluído culturalmente nos 

costumes locais, diferentes respostas foram relatadas. 

Na Figura 28, são apresentados os termos mais citados durante as entrevistas quando 

questionados sobre sensação de sentir-se incluído, culturalmente, nos costumes locais. 

Afirmações giraram em torno de maior diversificação cultural na cidade, apesar citarem que 

nos últimos meses há apresentações mensais na Praça Chiara Lubch, na zona de expansão da 

cidade, onde ocorrem diversas apresentações culturais como: teatro, sarau, recitação de 

poesias, shows e outros. 
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Figura 28. Nuvem de palavras gerada a partir da transcrição das respostas onde há referências relacionadas à cultura. 
(Fonte: gerado por meio do aplicativo Wordle – disponível em: http://www.wordle.net) 

 

Uma delas relata que não há diversidade cultural no município, ocorrem sempre os 

mesmos estilos de festas: “não me sinto tão incluído aos costumes locais, acho que falta um 

pouco mais de diversidade aqui na cidade. Maior divulgação de esportes, mais shows de tipos 

musicais diferentes” (Junho de 2014). Para outro entrevistado, além da falta de diversidade 

cultural, faltam também locais específicos para veiculação de certos espetáculos culturais: 

“[...] o tipo de festa que tem aqui não é satisfatória para mim e aqui não tem cinema, não tem 

teatro, a cultura é só relacionada a festas” (Junho de 2014). 

Porém, também houve relato satisfatório à produção cultural da cidade, atualmente a 

cidade cresce, principalmente em uma região conhecida como Chiara Lubch
7
, e apesar deste 

entrevistado também não sentir-se culturalmente inserido relata que: 

 

Eu gosto muito de participar dos eventos que a cidade promove que não são 

tantos, mas por exemplo: no dia 14 eu sempre estou lá (na praça Chiara 

Lubch) vendo coisas [...] às vezes tem sarau, tem teatro, tem música, que 

envolve as coisas da cidade [...], escritores declamando suas poesias, então 

eu sempre procuro tá por lá pra eu tá por dentro, mas, não é algo que eu sou 

totalmente engajada não. (Setembro de 2014) 

 

 

                                                             
7
 Chiara Lubch é o nome dado a um condomínio residencial fechado em Itabaiana/SE. O condomínio 

foi construído onde hoje é a principal zona de expansão da cidade. 
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Figura 29. Praça Chiara Lubch, importante palco para apresentações culturais diversas na cidade de Itabaiana/SE (Foto: 
http://www.bikesergipe.com.br/images/2-Prova-Ciclstica-Chiara-Lubich-2014-2.JPG) 

 

Os entrevistados sempre levavam em conta a própria perspectiva sobre o que é para si 

cultura. O que de fato deve ser considerado, é que apesar de a cidade estar inserida em região 

de influências culturais provenientes do Brasil, os estudantes entrevistados consideram que a 

ausência de diversidade cultural na cidade é algo da ser observado. Cultura é realmente 

diferente para cada indivíduo, dessa forma, consideram que é preciso haver mudanças em 

relação a isto e, apesar de recente, esse movimento cultural que ocorre na praça do Chiara 

Lubch é um passo importante para esse avanço da diversidade cultural no município. 

Sobre questões socioambientais, foi visível a falta de compreensão dos estudantes sobre 

o assunto. Mesmo sendo discentes de cursos de graduação de diversas áreas do conhecimento, 

foi necessário, antes das respostas, que o tema fosse explicado para assim associarem a 

questões relativas à cidade. 
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Figura 30. Nuvem de palavras gerada a partir da transcrição das respostas relacionadas ao questionamento sobre os 
problemas socioambientais visíveis em Itabaiana/SE. (Fonte: gerado por meio do aplicativo Wordle – disponível em: 

http://www.wordle.net) 

 

Sobre o tema, a criação do Parque Nacional Serra de Itabaiana foi citado algumas vezes: 

“A criação do Parque Nacional na Serra de Itabaiana foi importante, aquele lugar tava sendo 

degradado e agora tem maior controle de visita e de desmatamento para plantações” 

(setembro de 2014). A criação do PARNASI foi realmente importante para a preservação 

deste bem natural, apesar de ainda não ter sido concretizadas todas as exigências necessárias 

para a existência de um parque nacional no Brasil, como exemplo disso, é a inexistência do 

Plano de Manejo
8
 mesmo após quase uma década de fundação do parque. 

Problemas típicos de cidades de médio porte também foram relatados. “Seria bom se 

tivesse coleta seletiva, reciclagem [...] o açude é desprezado” (Junho de 2014). “Com relação 

à coleta de lixo, tem alguns lugares que [...] a população jogava como se fosse um lixão, em 

lugares que tem morador, que tem residências e que acaba atrapalhando, ocasionando algumas 

doenças e isso poderia ser focalizado mais” (Setembro de 2014). Por vezes, falta ao poder 

público maiores investimentos. Sobre a coleta de resíduos sólidos, a lei nº 12.305 de 2 de 

agosto de 2010, diz que: 

 

                                                             
8 O Plano de Manejo é um documento onde é elencado o plano de uso racional dos recursos presentes 

na natureza, bem com a preservação do ecossistema, associando a usos sustentáveis no âmbito social e 

econômico.  
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Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada 

dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das 

competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do 

Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador 

pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei. 

 

Itabaiana ainda não concluiu o processo para a destinação do lixo recolhido no 

município. Já tramita há alguns anos sobre a criação de um consórcio público dos municípios 

do agreste de Sergipe para reciclagem e destinação correta do lixo, porém até o momento, 

foram aprovadas, apenas, leis que regulamentam o consórcio em cada um dos municípios 

participantes. 

Sobre poluição sonora, foi relatado que em Itabaiana “poluição sonora é o mais 

evidente, [...] isso a gente vê aqui sempre, o desrespeito [...] passando perto de escolas, de 

hospitais e que atrapalha o rendimento” (Setembro de 2014). É comum em Itabaiana anúncios 

em carros-de-som. Todo tipo de publicidade é divulgada por este meio, inclusive anúncios de 

falecimento, sepultamento e missas em homenagem ao falecido. Ainda sobre este tipo de 

poluição, pode ser citado a Festa dos Caminhoneiros, onde, apesar de ser proibido pelo 

Código Nacional de Trânsito
9
, os motoristas saem pelas ruas apertando as buzinas dos 

caminhões continuamente. 

 

 

3.2. Ciência e arte: produção audiovisual 

 

 Produção audiovisual é importante ao levar em conta os diversos usos possíveis para o 

material criado. Documentários podem ser utilizados para usos de entretenimento, usos 

educacionais e até mesmo como instrumento de estudos e melhorias relacionadas à gestão 

pública. Um material bem produzido como pesquisas aprofundadas sobre o tema abordado 

pode ser levado à apreciação de diversos públicos com finalidades diferenciadas como 

descrito anteriormente. 

                                                             
9
 Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro 1968: 

Art 73. Os sinais sonoros, executados por buzina, ou aparelho similar de uso autorizado, deverão 

restringir-se a um toque breve, e somente serão utilizados para advertência. 

§ 1º O uso dos sinais previstos neste artigo, nas vias urbanas, é proibido no período compreendido 

entre vinte e duas (22) horas e seis (6) horas. 

§ 2º A autoridade de trânsito poderá estabelecer restrições ao uso de buzina em determinadas áreas, 

assinalando-as por meio de placas. 
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 Num estudo de percepções e relações sociais, como o apresentado aqui, às vezes o 

pesquisador não consegue analisar por meio de palavras tudo aquilo o que o entrevistado que 

exemplificar. O uso de artifício audiovisual é, desse modo, complemento de análise, já que 

cada um dos espectadores que o assistir, analisará cada palavra de maneira individual. Nichols 

(2010), complementa ainda que: 

 

Certas tecnologias e estilos nos estimulam a acreditar numa correspondência 

estreita, senão exata, entre imagem e realidade, mas efeitos de lentes, foco, 

contraste, profundidade de campo, cor, meios de alta resolução (filmes de 

grão muito fino, monitores de vídeo com muitos pixels) parecem garantir a 

autenticidade do que vemos. [...] a tradição do documentário está 

profundamente enraizada na capacidade de ele nos transmitir uma impressão 

de autenticidade. (2010, p. 19-20) 
  

 Fica, o documentário, firmado como instrumento que aufere autenticidade ao conteúdo 

abordado. Por se tratar, no ramo audiovisual, o instrumento mais realista. É por meio dele que 

pode ser reafirmado a veracidade de informações dadas por um entrevistado durante uma 

pesquisa – não anulando todos os outros meios para isto. 

 O que foi trabalhado em cena no documentário produzido nesta pesquisa, foram os 

diversos olhares dados pelos estudantes durante os depoimentos. Dos 15 entrevistados, 7 

permitiram
10

 ser gravados. A partir do que foi citado pelos entrevistados, foram selecionados 

os locais para gravação a fim de servir, na edição, como complemento para o produto final. 

Estando ligada diretamente às artes, a produção audiovisual é, antes de tudo, uma extensão da 

capacidade criativa de seus elaboradores. Para Aidelman e Collel (2011): 

 
Es justamente el proceso creativo lo que diferencia al arte de cualquier otra 

actividad, lo que hace de él un modo único de conocimiento y de relación 

con el mundo, con uno misto y con los demás. Y es esta especificidad 

esencial del arte lo que debería hacer de la creación artística un aliado de 

primer orden en el proceso educativo. (2011, p. 40) 

 

O processo de criação do documentarista depende dos recursos materiais e de pessoal 

que envolvem a produção documental. Neste trabalho foram feitas duas versões, a primeira, 

de cerca de 10 minutos, para ser apresentada durante a defesa de dissertação, junto à banca de 

avaliação. E a segunda, com cerca de 25 minutos, com a finalidade de ser anexada à 

dissertação, fazendo parte fundamental desta pesquisa. 

                                                             
10

 A permissão foi dada por meio do preenchimento e assinatura do termo de autorização/cessão de 

uso de voz, imagem e informações recolhidas no âmbito das ações de pesquisa e documentação, 

disponível no apêndice desta dissertação. 
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O documentário “Visões e Percepções Cartográficas de um Povo” – disponível em: 

http://youtu.be/w2_D_ISOHyU  – apresenta as diversas percepções de identidade, 

conhecimento e pertencimento de pessoas diretamente ligadas à Itabaiana-SE, seja somente 

para o estudo ou que façam deste local, o cenário ideal, ou não, para a vivência das diversas 

realidades da vida, assim afirma Nichols (2010, p. 27): “Os documentários de representação 

social proporcionam novas visões de um mundo comum, para que exploremos e 

compreendamos”. 

A elaboração desse documentário está diretamente ligada ao foco principal desta 

dissertação: a cartografia social. É por meio deste estudo que foi possível analisar as diversas 

identidades e percepções do grupo de pessoas entrevistado. 

Contudo, ao passo em que é desenvolvido um trabalho com fins de elaboração de 

material audiovisual, é preciso também observar e utilizar as diversas técnicas necessárias ao 

resultado de qualidade. É preciso, ainda segundo Aidelman e Collel (2011): 

 

Para que las infinitas posibilidades que un dispositivo pedagógico de 

creación debe garantizar sean realmente ricas pedagógica y artísticamente es 

necesario crear las condiciones adecuadas, en términos de organización (…) 

y en términos de definición de la prática. (2011, p. 43) 
 

Para a produção deste documentário, técnicas de enquadramento e iluminação foram 

essenciais para o resultado esperado. A edição e finalização foram peças essenciais na 

confecção do mesmo. Além disso, uma boa equipe também foi de relevância para o resultado 

final. Seguem elencados os elementos de abordagem na produção do documentário produzido 

nesta pesquisa: 

 Quanto à linguagem audiovisual – O objetivo é abordar prioritariamente as entrevistas 

realizadas fazendo intercalações de falas de acordo com os temas que serão abordados. 

 Quanto às imagens – Captar imagens das pessoas em espaços públicos, no trabalho ou 

mesmo em suas próprias residências. Os espaços alocados para as entrevistas ficaram 

a critério dos entrevistados e do momento das entrevistas. 

 Quanto às sequências de ação – Na hora de filmar os entrevistados no momento do 

desenho cartográfico, câmera na mão, buscando mostrar todo aquele universo. Já os 

depoimentos foram filmados com a câmera fixa. 

 Quanto ao diretor – Ele só aparecerá (voz em off) se, e somente se, for necessário 

fazer alguma observação ou pergunta aos entrevistados. 

 

http://youtu.be/w2_D_ISOHyU
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Figura 31: Gravação da entrevista realizada durante entrevista com um dos estudantes. (Foto: Phellipe Cunha da Silva) 

 

O “eu” pesquisador fez-se presente no papel de direção nas entrevistas e finalizações 

de edição. Como resultado, foi possível, ao olhar do pesquisador/diretor, mostrar o teor do 

pertencimento dos entrevistados em relação à cidade, além de suas diversas percepções e 

identidades. No conteúdo audiovisual é possível ir além do texto dissertativo, contribuir para 

que cada expectador tenha sua própria interpretação e percepção relacionada aos comentários, 

diálogos e falas dos entrevistados. Isto acaba sendo um grande arcabouço de interpretações 

aos diferentes aprendizados contidos nas entrevistas. Para Cassal e Fayh (2011): 

 

O cinema empresta movimento à fotografia e se contempla na música. 

Assim, policromáticas e multifônicas são as cores e as vozes que nos 

preenchem e explicam nossas verdades, também elas dependentes 

constantemente de validação e complemento: des-velamento e revelação, 

techné e episteme. (2011, p. 209-2010) 

 

Parte desta arte a abertura às diversas interpretações. O olhar crítico de cada 

espectador, suas opiniões e críticas ficam postuladas ao passo em que tudo isso torna 

instrumento principal para o exercício de um debate. Percepções podem ser individuais e/ou 
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coletivas e é justamente esse o intuito principal de uma produção no âmbito audiovisual. 

Reafirmando Nichols (2010, p. 27), “o vínculo entre o documentário e o mundo histórico é 

forte e profundo. O documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à 

história social. 

É um estado de fascinação envolvido em cada olhar, em cada uma das exibições, a 

emoção e intensidade de interpretações particulares fascinam ao mesmo tempo em que o 

medo da rejeição e críticas também está contido antes da primeira exibição. Isto é arte, isto é o 

audiovisual. 

A utilização final será dada a diversos meios, principalmente relacionados a fins 

educativos. Todo processo educativo, seja ele formal ou não, necessita de instrumentos 

diversos para a compreensão, explicação e abordagens de temáticas e conteúdos a fim de 

servir de base para melhorias em diversos contextos. 

O município de Itabaiana/SE é carente deste tipo de produção. Pouco é abordado sobre 

a cidade desta maneira. A contribuição desta produção é importante, principalmente, para ser 

utilizada no âmbito escolar como complemento de análise de conteúdo oficial em diversas 

disciplinas, principalmente sociologia, geografia e história. Partindo do princípio dos diversos 

usos de produções audiovisual, Aumont (1995), afirma que o cinema é a arte: 

 

- da atenção – É um registro organizado segundo os mesmos caminhos pelos 

quais o espírito dá sentido real [...]; 

- da memória e da imaginação – Permitem justificar a compressão ou a 

diluição do tempo, a noção do ritmo, da possibilidade de flashback, da 

representação dos sonhos e, mais geralmente, da própria invenção da 

montagem; 

- das emoções – Fase suprema da psicologia [...], que pode ser analisada em 

termos de unidades mais simples e que corresponde ao grau de 

complexidade das emoções humanas.  

Assim, da simples ilusão de movimento a toda uma gama complexa de 

emoções, passando por fenômenos psicológicos, como a atenção ou a 

memória, o cinema é feito para dirigir-se ao espírito humano, imitando seus 

mecanismos: falando psicologicamente, o filme não existe nem na película 

nem na tela, mas somente no espírito que lhe proporciona sua realidade. 

(1995, p. 225) 

 

Fica, desta forma, reafirmado que produções desse tipo vão além da análise textual. 

Elas retratam emoções, memória e imaginação, ou ao menos dão aporte para isto. Cabe 

realmente ao expectador abrir a mente ao novo, ao processo visual que é apresentado na tela, 

para assim interpretá-lo e apreciá-lo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade é, desde o seu surgimento, afirmação do desenvolvimento social firmado e 

conceituado pelo homem. É nela onde há a expressão de superioridade humana por meio da 

utilização de todos os recursos e elementos criados pelo homem. Identidades e percepções 

individuais são quesitos dados por meio das interações sociais existente em diversos espaços 

geográficos. 

A necessidade de mapeamento de todos esses locais surgem no momento em que há 

crescimento e diversificações de atividades e interações. Houve evolução no que concerne à 

cartografia, inicialmente representada em fragmentos de rochas, partindo para representações 

em tecidos e papéis até chegar às mais complexas representações cartográficas por elementos 

tecnológicos. 

 A cartografia social é um ramo cartográfico em que além da representação de locais, 

há a representação, também, das necessidades identitárias de quem o confecciona. Esse 

instrumento de representação foi objeto principal desta pesquisa, o qual por meio do uso das 

representações gráficas elaboradas pelos atores selecionados da pesquisa fomentou a 

construção desta dissertação. 

A interpretação das percepções individuais é relativa ao passo em que quem as 

interpreta pode está direcionando a pontos diferente de outros olhares. Dessa forma, foi 

possível interagir durante as entrevistas com esses atores por meio de diálogo pré-estruturado 

dando fomento à posterior interpretação relativa ao desenho. 

Foi possível perceber, dessa maneira, que a cidade de Itabaiana/SE, possui destaque em 

relação ao estado de Sergipe, não somente por ser a quarta mais populosa, como também pelo 

intenso movimento. O principal destaque dado pelos entrevistados foi a forte economia do 

município no estado. Comércio diversificado, importante polo agrícola e elevado número de 

caminhões que transportam diariamente toda a produção e/ou mercadorias para várias regiões 

do estado e do país. 

Tão forte quanto à economia, o elemento religião foi fortemente citado. Cidade de 

maioria cristã, possui diversos festejos em alusão a diversos temas religiosos. Além disso, um 

dos mais formidáveis ambientes naturais do estado foi descrito como de primordial valor 

turístico e ambiental para o município, a Serra de Itabaiana. 

Na pesquisa, houve dificuldade por parte dos entrevistados de elaborar um mapa 

representativo da cidade, porém, os desenhos que também a representam foram expressões 
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importantes e objeto de análise desta pesquisa. Formações de identidade por meio das 

relações sociais também foram percebíveis durante a pesquisa. 

O sentimento de orgulho e pertencimento depende do convívio no grupo social o qual o 

indivíduo está inserido. Além disso, o lugar onde acontecem essas relações precisa reafirmar o 

pertencimento cultural desse grupo para que haja níveis mais elevados de sentimento de 

orgulho e pertencimento ao lugar. 

A sensação de insegurança na cidade de Itabaiana/SE foi questionamento constante 

durante as entrevistas. É preciso, por parte do poder público, que haja melhores investimentos 

nesta área. É preciso também investimentos em melhoria na educação básica. Diversos 

estudos mostram que educação é base para afastamento da criminalidade. É por meio dela que 

ocorrem as oportunidades para que indivíduos não busquem meios alternativos e/ou marginais 

de vivência. 

As disputas políticas por cargos públicos incitam conflitos familiares e envolvem a 

população, que na maior parte das vezes não analisa os grupos por suas atuações políticas, 

mas por paixões. 

A representação cartográfica social é, desse modo, instrumento para o melhoramento de 

destinação de investimentos e fonte para estudos sociais, antropológicos, geográficos e 

históricos, como também para estudos acerca do meio ambiente. Ela é instrumento avaliativo 

e de análise das reais necessidades declaradas pela população. 
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PROJETO DE DOCUMENTÁRIO 

Visões e Percepções Cartográficas de um Povo 

 

ARGUMENTO: 

 

 Registrar a espontaneidade nas entrevistas que serão feitas no decorrer da pesquisa de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA) da Universidade Federal de Sergipe, intitulada: “Visões Cartográficas de 

Itabaiana-SE”, executada pelo mestrando Jadson de Jesus Santos e orientada pela Professora 

Doutora Gicélia Mendes.   

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 A cartografia social possui por finalidade abordar os diversos olhares dos atores 

sociais envolvidos num determinado espaço geográfico. Nesse contexto, as entrevistas que 

serão feitas durante a pesquisa de mestrado serão objeto de primordial importância para a 

elaboração de um documentário aqui proposto. 

 Moradores e pessoas envolvidas na rotina do município de Itabaiana/SE serão objeto 

de pesquisa onde, por meio de entrevistas semiestruturadas, abordarão e descreverão os seus 

olhares pessoais em relação ao município. Temas como a abordagem do socioeconômico, do 

cultural e do ambiental do município serão abordadas no decorrer das entrevistas. 

 A importância do registro audiovisual desta pesquisa se dá por meio da necessidade de 

gravar todos os detalhes, olhares e relatos das pessoas entrevistadas, onde, apenas por esse 

meio será possível abordar as percepções dos entrevistados. 

 Como descrito no projeto de pesquisa de mestrado “Visões Cartográficas de 

Itabaiana”, dentre esses atores, serão selecionados: 
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 Gestores e servidores municipais diretamente ligados à construção cartográfica 

municipal, a qual é utilizada para o planejamento do desenvolvimento econômico, 

social, cultural e ambiental; 

 Moradores locais das zonas urbana e rural; 

 Professores e alunos de escolas das zonas urbana e rural do município; 

 As entrevistas serão feitas por meio de roteiros de perguntas e ao final será solicitado 

ao entrevistado a representação dos ditos locais sendo representados pelo próprio olhar. Essas 

representações serão livres, deixando o entrevistado representar suas próprias territorialidades. 

Os próprios atores representarão, aos seus próprios critérios, todos os elementos importantes 

no local representado, inclusive os elementos gráficos, limites e fronteiras. O momento do 

desenho também será registrado, sendo esse o objeto principal dessa pesquisa a fim de fazer 

comparações e interpretações dos olhares dessas pessoas. 

 

CONFLITO: 

 

Procurar abordar os diversos olhares de todos os entrevistados sobre o que eles veem, 

interpretam e percebem sobre o município de Itabaiana/SE. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Assim como no projeto do mestrado, este projeto de documentário tem como objetivo 

geral analisar as potencialidades socioeconômicas, culturais e ambientais de Itabaiana a partir 

da cartografia social produzida por indivíduos ou grupos sociais do município. Como 

objetivos específicos serão propostos: identificar as visões que indivíduos e grupos sociais 

possuem do município de Itabaiana nos aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais; 

comparar a cartografia social produzida com a cartografia oficial existente; e apresentar as 

visões de Itabaiana por meio da cartografia social. 
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PÚBLICO-ALVO: 

 

 A população e gestores do município de Itabaiana, assim como de todo o estado de 

Sergipe. 

 

ENTREVISTAS:  

 

Moradores, gestores e pessoas diretamente ligadas ao cotidiano do município de Itabaiana/SE 

 

 

ABORDAGEM: 

 

 Quanto à linguagem audiovisual – O objetivo é abordar prioritariamente as entrevistas 

realizadas fazendo intercalações de falas de acordo com os temas que serão abordados. 

 Quanto às imagens – Captar imagens das pessoas em espaços públicos, no trabalho ou 

mesmo em suas próprias residências. Os espaços alocados para as entrevistas ficarão a critério 

dos entrevistados e do momento das entrevistas. 

 Quanto às sequências de ação – Na hora de filmar os entrevistados no momento do 

desenho cartográfico, câmera na mão, buscando mostrar todo aquele universo. Já os 

depoimentos serão filmados com a câmera fixa. 

 Quanto ao diretor – Ele só aparecerá (voz em off) se, e somente se, for necessário 

fazer alguma observação ou pergunta aos entrevistados. 

 

 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO: 

 

Tempo de realização - As entrevistas serão realizadas de acordo com o cronograma do projeto 

do mestrado. Será nesse momento que serão feitas também as gravações para a edição do 

documentário. Após a finalização e todas as entrevistas, o material será agrupado e editado de 

acordo com as necessidades do documentário. A gravação de locução será inserida na 
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introdução e na parte conclusiva do documentário. Trilhas sonoras serão inseridas de acordo 

com as definições da equipe de edição. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O presente questionário faz parte da pesquisa intitulada: “Visões cartográficas de Itabaiana-

SE”, que tem como instrumento de estudo a análise e comparação dos diferentes olhares por 

meio da cartografia social. A pesquisa é desenvolvida pelo mestrando Jadson de Jesus Santos, 

discente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Sergipe (PRODEMA/UFS), sob orientação da Professora Doutora 

Gicélia Mendes. 

 

Nome:  

Idade:  

Profissão:  

Curso/Período:  

Cidade natal:  

Local onde reside atualmente:  

 

1. Em sua opinião, quais as características (físicas, econômicas, culturais ou políticas) mais 

visíveis de Itabaiana/SE? 

 

2. Qual a sua ligação com o município de Itabaiana/SE? 

 

(    ) 

Para trabalho 

(    ) 

Para estudo 

(    ) 

Visita a 

parentes 

(    ) 

Outra 

Qual?_________________________ 

 

 

3. Você se sente bem estudando aqui em Itabaiana/SE?? 

 

4. Em que medida se sente pertencente de Itabaiana/SE? 

(    ) 

Muito 

Pertencente 

(    ) 

Mediamente 

Pertencente 

(    ) 

Pouco 

Pertencente 

(    ) 

Muito pouco 

Pertencente 

(    ) 

Não se sente 

Pertencente 

 

5. Sendo itabaianense, em que medida sente orgulho de Itabaiana/SE? 

(    ) 

Muito 

Orgulho 

(    ) 

Médio 

Orgulho 

(    ) 

Pouco 

Orgulho 

(    ) 

Muito pouco 

Orgulho 

(    ) 

Não sente 

Orgulho 
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6. Por qual motivo você escolheu estudar em Itabaiana/SE? 

 

7. Como cidadão, como você se observa em Itabaiana/SE? 

 

8. Costuma ter acesso a quais meios de comunicação (rádio, televisão, internet, revistas, 

outros)? 

 

9. Costuma ver em alguns desses meios: notícias, informes ou publicidade sobre 

Itabaiana/SE? Como são essas veiculações? 

 

10. Você acredita que o que é divulgado sobre o município de Itabaiana corresponde à 

realidade? 

 

11. Qual notícia, propaganda ou informe publicitário sobre Itabaiana que mais chamou-lhe 

atenção? Por quê? 

 

12. Interessa-se por questões socioambientais? Acredita que este tema é tratado de maneira 

satisfatória pelo poder público municipal? 

 

13. Sente-se incluído, culturalmente, nos costumes locais? 

 

14. Em sua opinião, qual o maior desafio que os gestores e a própria população da cidade de 

Itabaiana/SE tem a enfrentar? Acredita que é possível haver solução para este desafio? 

 

15. Como você representaria Itabaiana em forma de um mapa ou desenho? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 Aceito participar da pesquisa intitulada: “Visões cartográficas de Itabaiana-SE”, 

desenvolvida pelo mestrando Jadson de Jesus Santos, discente do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe 

(PRODEMA/UFS), sob orientação da Professora Doutora Gicélia Mendes. 

 Declaro que fui informado(a) que a pesquisa tem como instrumento de estudo a 

análise e comparação dos diferentes olhares, acerca do município de Itabaiana-SE, por meio 

da cartografia social. 

 Como participante da pesquisa declaro que concordo em ser entrevistado uma ou mais 

vezes pelo pesquisador em local e duração previamente ajustados, (   ) permitindo / (   ) não 

permitindo a gravação da entrevista, estando ciente que a referida gravação fará parte de 

documentário com partes ou a totalidade da entrevista a ser apresentado na defesa da 

dissertação e/ou publicado em mídias ou eventos relacionados ao tema da pesquisa. 

 Fui informado(a) pelo pesquisador que tenho a liberdade de deixar de responder a 

qualquer questão ou pergunta, assim como recusar, a qualquer tempo, participar da pesquisa, 

interrompendo minha participação, temporária ou definitivamente. 

 (   ) Autorizo / (   ) Não autorizo que meu nome seja divulgado nos resultados da 

pesquisa comprometendo-se, o pesquisador, a utilizar as informações que prestarei somente 

para os propósitos da pesquisa. 

 

Itabaiana,         de                    de 2014. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

Nome do entrevistado: ................................................................................................ 

Atividade/Cargo/Função: ............................................................................................ 

Contato do Entrevistado: ............................................................................................ 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DE USO DE VOZ, IMAGEM E INFORMAÇÕES 

RECOLHIDAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 

  

Pelo presente instrumento, _______________________________________________, inscrito no 

RG.: _______________________ ou CPF sob o nº ___________________, telefone 

________________________________, neste ato denominado CEDENTE, outorga o seguinte: 

 

Termo de Autorização:  

1. O CEDENTE autoriza a utilização do seu direito à imagem e/ou às informações cedidas, quais 

sejam  

( ) voz ( ) imagem ( ) informações  

recolhida(s), no dia ____/____/______, no âmbito das atividades da pesquisa “Visões Cartográficas de 

Itabaiana-SE” que tem como instrumento de estudo a análise e comparação dos diferentes olhares, 

acerca do município de Itabaiana-SE, por meio da cartografia social, para serem incorporadas em 

documentário. 

2. A autorização supracitada é dada na seguinte modalidade:  

2.1 Autorização para o uso pleno das vozes, imagens e informações, que podem compor obra textual 

ou audiovisual, a ser distribuída e veiculada - em exibições públicas e privadas, no Brasil ou no 

exterior - por todo e qualquer veículo, processo ou meio de comunicação e publicidade, existentes, 

notadamente, mas não exclusivamente, em edições impressas, cinema, rádio, tele difusão, DVD, CD-

ROM, sítios na internet, sistemas e bancos de dados e outros meios que se fizerem necessários;  

2.2 Autoriza também a copiagem por terceiros (pessoa física ou jurídica), desde que para finalidade 

não comercial, com indicação de autoria do documento e referência à(s) pessoa(s) expostas.  

3. Os sons, imagens e informações cujo uso foi permitido pelo CEDENTE a Jadson de Jesus Santos, 

RG 3281237-0 e a Gicélia Mendes da Silva (Orientadora da Pesquisa), serão usados exclusivamente 

para atender às finalidades educacionais e científicas. 

4. A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, pelo que nenhum 

pagamento será devido ao CEDENTE, a qualquer tempo e título. 

5. Esta autorização poderá ser suspensa pelo CEDENTE nos seguintes casos:  

1. por descumprimento de qualquer condição estabelecida neste instrumento;  

2. por acordo entre as partes.  

________________________, ______ de ____________________ de _______ 

 

___________________________________________ 

CEDENTE 

 


