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Andria foi construída com tal arte que cada uma de suas ruas segue a órbita de um planeta 

e os edifícios e os lugares públicos repetem a ordem das constelações e a localização dos 

astros mais luminosos: Antares, Alpheratz, Capela, as Cefeidas. O calendário da cidade é 

regulado de modo que trabalhos e ofícios e cerimônias se disponham num mapa que 

corresponde ao firmamento daquela data: assim, os dias na terra e as noites no céu se 

espelham. 

Mediante minuciosa regulamentação, a vida da cidade flui com a calma do movimento dos 

corpos celestes e adquire a necessidade dos fenômenos não sujeitos ao arbítrio humano. 

Aos cidadãos de Andria, louvando lhes a laboriosa fabricação e bem-estar do espírito, fui 

levado a declarar: 

- Compreendo bem como vocês, sentindo-se parte de um céu imutável, engrenagens de um 

meticuloso mecanismo, evitem fazer em sua cidade e em seus costumes a mais ligeira 

mudança. Andria é a única cidade que conheço à qual convém permanecer imóvel ao 

tempo. 

Olharam-se pasmos. 

- Mas por quê? E quem disse? - E conduziram-me até uma rua suspensa recentemente 

aberta sobre um bosque de bambus, um teatro de sombras em construção no lugar do canil 

municipal, agora transferido para os pavilhões do antigo lazareto, abolidos por estarem 

curados os últimos empestados, e, recém-inaugurados, um porto fluvial, uma estátua de 

Talete, um tobogã. 

- E essas inovações não perturbam o ritmo astral da cidade? - perguntei. 

- A correspondência entre a nossa cidade e o céu é tão perfeita - responderam -, que cada 

mudança em Andria comporta alguma novidade nas estrelas. - Os astrônomos perscrutam 

com os telescópios depois de cada mudança que acontece em Andria e assinalam a 

explosão de uma nova, ou a passagem do laranja para o amarelo de um ponto remoto do 

firmamento, a expansão de uma nebulosa, a curvatura de uma espiral da Via Láctea. Cada 

mudança implica uma cadeia de outras mudanças, tanto em Andria como nas estrelas: a 

cidade e o céu nunca permanecem iguais. 

Do caráter dos habitantes de Andria, duas virtudes merecem ser recordadas: a confiança 

em si mesmos e a prudência. Convictos de que cada inovação na cidade influi no desenho 

do céu, antes de qualquer decisão calculam os riscos e as vantagens para eles e para o 

resto da cidade e dos mundos (Calvino, 2012, p.63). 

  



 
 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo entender a imagem que o poder público e os 

moradores constroem sobre a cidade de Bananal-SP, importante município produtor do café 

na primeira metade do século XIX que busca, atualmente, com muita dificuldade, pautar-se 

pelo turismo e pelo artesanato. Embora o passado histórico tenha forte presença no imaginário 

coletivo, projetos de desenvolvimento para os municípios diferenciados, sobretudo pequenas 

cidades, não levam em consideração o apelo a essa condição. Para discutir essa questão, 

pautou-se na Declaração de Québec, que busca pensar o espaço com foco na valorização da 

cultura, nas interações sociais e na qualidade de vida com objetivo de respeitar e fomentar o 

Espírito Local. O slow city, movimento com destaque internacional, considera formas 

específicas de desenvolvimento para cidades pequenas tradicionais, valorizando sua cultura, 

seu patrimônio histórico e sua maneira de viver, que se contrapõem à rapidez do mundo 

globalizado. O estudo, além de outras bases teóricas, baseou-se no estudo da imagem segundo 

Kevin Lynch e na Representação Social do Espaço de acordo com Henry Lefebvre. A 

observação do espaço foi possível por meio de uma “pesquisa etnográfica” e da entrevista 

com moradores da cidade de Bananal, o que permitiu responder a seguinte indagação: o 

planejamento urbano de uma cidade pequena e histórica leva em consideração a representação 

social do seu espaço? Os resultados apontam para a necessidade do diálogo entre o poder 

público e a população com a promoção de ações que instiguem um planejamento participativo 

respeitando e fomentando o espírito do lugar. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano; Bananal; Espírito do Lugar; Imagem da Cidade; 

Representação Social.  

  



 
 

PROMOTION OF THE CITY THROUGH ITS IMAGE: AN ANALYSIS OF THE 

SOCIAL REPRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF BANANAL-SP 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is to understand the image that the government and the 

residents build on the city of Bananal-SP, an important coffee producing city in the first half 

of the 19th century, which today seeks, with great difficulty, to establish itself by tourism and 

crafts. Although the historical past has a strong presence in the collective imagination, 

development projects for differentiated municipalities, especially small cities, do not take into 

account the appeal to this condition. In order to discuss this issue, it was based on the Quebec 

Declaration, which seeks to think of space with a focus on valuing culture, social interactions 

and quality of life in order to respect and foster the Local Spirit. The Slow City, a movement 

with international prominence, considers specific forms of development for traditional small 

towns, valuing their culture, historical heritage and way of life, which are opposed to the 

speed of the globalized world. The study, in addition to other theoretical bases, was based on 

the study of the image according to Kevin Lynch and in the Social Representation of the 

Space according to Henry Lefebvre. The observation of space was possible through an 

“ethnographic research” and the interview with residents of the city of Bananal, which 

allowed answering the following question: does the urban planning of a small and historical 

city takes into account the social representation of its space? The results point to the need for 

dialogue between the government and the population with the promotion of actions that 

instigate participative planning, respecting and fostering the spirit of the place. 

 

 

Keywords: Urban Planning; Bananal; Local Spirit; City Image; Social Representation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade é “potencialmente o símbolo poderoso de uma sociedade complexa” (LYNCH, 

1997, p.15). A sua projeção consiste em uma figura mental que pode ser percebida de 

diferentes formas, dependendo do ângulo de visão dos observadores. Rolnik (1988) afirma 

que a cidade pode ser lida de várias formas: como um imã que atrai as pessoas; como a 

escrita, que guarda a memória e a torna história de um determinado local. De acordo com a 

mesma autora, “tudo isso se refere a um tipo de espaço que, ao concentrar e aglomerar as 

pessoas, intensifica as possibilidades de troca e colaboração entre homens, potencializando 

sua capacidade produtiva” (ROLNIK, 1988, p. 25). 

As imagens construídas das cidades são representações sociais sobre elas. De acordo 

com Jovchelovitch (1994, p.9), chama-se imagem o “papel que a teoria das representações 

sociais confere à racionalidade da crença coletiva e sua significação, portanto às ideologias, 

aos saberes populares e ao senso comum”. Por este motivo é imprescindível levar em 

consideração os saberes populares, as expressões da vida em comunidade, pois estes possuem 

originalidade e são fatores de diversidade e heterogeneidade cultural.  

Nesta dissertação foi adotada a compreensão de representação do espaço. Lefebvre 

(2000) propõe o conceito de prática espacial de uma sociedade como uma tríade composta 

por: Espaço Percebido, espaço de ação; Espaço Concebido, espaço dos planejadores da cidade 

o Espaço Vivido, que é o espaço da cultura tradição e simbologia de uma cidade. 

A imagem da cidade produz discursos. Discursos e sentidos das cidades contemporâneas 

se pautam pela lógica capitalista. Desta forma, a imagem de cidade produzida pelos órgãos 

oficiais e revelada ao público, é formulada de maneira a reforçar os pontos de maior destaque, 

notadamente aqueles que revelam campos de investimentos. A cidade idealizada pelo poder 

público privilegia somente uma parcela das pessoas que nela vive. A prática capitalista tornou 

a cidade um lugar desigual. Alguns espaços urbanos são destacados para receber todo tipo de 

equipamentos e investimentos, enquanto outros permanecem esquecidos e invisíveis. 

De acordo com Maricato, “a cidade da elite representa e encobre a cidade real. Essa 

representação, entretanto, não tem a função apenas de encobrir privilégios, mas possui, 

principalmente, um papel econômico ligado à geração e captação da renda imobiliária” 

(MARICATO, 2009, p.165).  

Com base em informações oficiais, estudos disponíveis e pesquisas em curso, 

constata-se a tendência recente do município de Bananal à busca de sua recuperação 

econômica, em virtude das crises e defasagens do desenvolvimento econômico do município 
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estabelecidas desde o declínio do período cafeeiro na segunda metade do século XIX. 

Apoiado em práticas alternativas para a criação de um lugar diferencial, Bananal tem se 

projetado, nas décadas recentes, em conectar sua imagem atual aos atributos próprios ligados 

ao seu fausto passado imperial.  

Propõe-se, por meio de análise qualitativa, compreender a dinâmica de crescimento do 

município de Bananal, fundada nas condições socioculturais do município, estabelecendo 

correlação entre a realidade local vivenciada e o modelo de desenvolvimento proposto para o 

município. Mais precisamente, a pesquisa busca responder à seguinte pergunta: O 

planejamento urbano de uma cidade pequena e histórica leva em conta a representação social 

do seu espaço? 

O tempo histórico delimitado para compreender estas representações foi de 1990 até o 

período atual, entendendo que, desde o final do século XX a cidade de Bananal vem passando 

por uma nova fase de desenvolvimento. Justifica-se a importância dos estudos sobre 

Representações Sociais sobre a cidade devido ao fato deste município ser identificado a partir 

de seu valor histórico, a ponto dessa vinculação com o passado influenciar as escolhas no 

desenvolvimento urbano local. 

A Figura 1 representa a estrutura do trabalho, que tem o estudo da Representação 

Social de Bananal-SP como eixo condutor da discussão, tomando-se como base as 

representações de cidade a partir de dois grupos em questão, os representantes da 

administração oficial e de alguns segmentos de moradores. Para fins dessa pesquisa, 

determinou-se que a representação oficial será aquela constituída pela prefeitura, pela 

administração, pelos órgãos públicos e privados, instituições e sujeitos que têm relação direta 

com uma divulgação oficial da imagem da cidade; já a representação real, será aquela imagem 

da cidade oriunda da representação popular, que nasce na dimensão pública, a partir do olhar 

e da percepção das pessoas que habitam o espaço e que formulam suas ideias e representações 

de cidade nas condições concretas de vida. 
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Figura 1 – Representação Social da Cidade 

 
Fonte: Autora. 

 

Atualmente, as cidades necessitam criar a sua imagem e a ela corresponder para 

participarem do processo de globalização. Precisando ter referências locais para se destacar na 

disputa entre cidades, estas mesmas passam a destacar seus principais elementos para compor 

uma determinada imagem urbana. Para criação desta imagem podem ser construídos 

monumentos, pontes, elementos arquitetônicos, podem ser restaurados os edifícios históricos 

e até mesmo pode haver a valorização da paisagem ou elementos naturais do local. Contudo, 

nem todas as cidades possuem referências ligadas ao seu passado, segundo Hobsbawm (2003, 

p.22), isso acontece porque há um rompimento na relação da cidade com seu passado no 

momento em que ocorre uma grande mudança ou se processa qualquer tipo de inovação. 

O espaço e a sociedade são regidos majoritariamente pela lógica do capital, no qual 

“tempo é dinheiro”. Santos, Hanaoka e Carniello (2015, p.15) afirmam que é crescente a 

influência das normas estabelecidas por empresas sobre e esfera pública. O autor ressalta que 

as empresas, pela lógica capitalista, acabam tendo mais comando sobre o espaço do que o 

próprio governo, causando uma atmosfera de insegurança e medo. A globalização atinge os 

indivíduos de forma rápida e invasiva “[...] produzindo uma atmosfera de insegurança e até 

mesmo de medo, mas levando os que não sucumbem inteiramente ao seu império à busca da 

consciência quanto ao destino do planeta e, logo, do homem” (SANTOS, 2000, p. 163). 

Vivemos em um mundo segundo o qual a transitoriedade da vida social impera 

orquestrada pela ideologia neoliberal, pela chamada globalização do capital e pela imposição 

das exigências do mercado financeiro. A conciliação entre tempo, espaço e dinheiro ordena a 

marcha da produtividade (HARVEY, 2002, p. 56), a busca das condições ótimas de 
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produtividade, social e territorial, cujas palavras de ordem são competitividade, vantagens 

comparativas, o que promove, por sua vez, a guerra dos lugares. A tentativa de adequação dos 

lugares às determinações do mercado globalizado cria espaços com características 

homogeneizantes que refletem nas representações da cidade (subjetivas) e nos processos de 

valorização e desvalorização (objetivos) das áreas urbanas.  

As condições subjetivas da cidade, que se referem a imagem local, muitas vezes se 

tornam distantes das condições reais das particularidades dos espaços. É por esse motivo que 

Santos ressalta que é preciso se deter no significado do tempo, pois ele não é único; existe o 

tempo de cada lugar, tempo social e geográfico que estão na base da vida local cotidiana 

(SANTOS, 1996, p. 26).  

Certamente, outras são as realidades dos lugares com tempo lento das cidades, como é 

o caso das cidades pequenas e, nesse caso, cabe perguntar se estes têm condições de encontrar 

suas próprias estratégias de desenvolvimento. 

Santos (1996, p. 27), a despeito da fluidez dos ritmos da cidade capitalista, ressaltou a 

força dos lugares lentos; lugares de resistência, cujas relações sociais são baseadas na 

proximidade e na percepção coletiva de um destino econômico-cultural particular.  

Diante da lacuna existente pela limitação na produção de pesquisas que relacionem a 

representação social com o planejamento urbano, entendendo a diversidade dos lugares e dos 

povos que nele habitam, a hipótese levantada por esta pesquisa é que as representações sociais 

do espaço, na ótica do planejamento participativo, devem ser consideradas coletivamente, a 

partir de diálogos entre a administração pública e a população em geral.  

Busca-se entender, em que medida as representações sociais de espaço dos diferentes 

segmentos sociais são levadas em consideração nas proposições de transformação, construção 

e restauração dos espaços da cidade com ou sem interferência do poder público. 

Ao trazer a representação popular do espaço, ligada à memória coletiva para o 

planejamento participativo em uma abordagem condizente com a representação social, podem 

acontecer mudanças na construção de políticas públicas relacionadas ao planejamento urbano 

e regional. 

O desenvolvimento da pesquisa consiste no levantamento de dados e informações 

referentes aos temas e à área de estudo. Aqui, a rigor, são dois os procedimentos 

metodológicos gerais do trabalho: O levantamento de dados primários (a aplicação das 

entrevistas e leitura da paisagem – baseada na etnografia) e o levantamento de dados 

secundários, obtidos via site, prefeitura municipal, IBGE, SEADE, IPEA, base documental, 

etc. 
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Foi feito também um levantamento bibliográfico para a fundamentação teórica e 

desenvolvimento da pesquisa. Leituras e fichamentos foram realizados a partir de uma seleção 

de referências sobre globalização, representação social e identidade. Utilizou-se também de 

livros, artigos científicos, publicações, dissertações e teses que abordam os temas e as cidades 

trabalhadas. Esta base bibliográfica foi encontrada na biblioteca do Instituto de Pesquisa e 

desenvolvimento da UNIVAP, na internet, no site de Periódicos da CAPES, na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações da USP, na procura do tema no Google Acadêmico, no site 

Domínio Público. 

Neste estudo procura-se identificar como a imagem da cidade de Bananal é produzida 

por meio da representação social e como a percepção da cidade influencia no desenho e na 

imagem da cidade. A partir de coleta de depoimentos, procura-se verificar se a imagem 

propagada da cidade é reforçada ou não pela visão dos moradores. 

A ótica utilizada para abordar a Representação Social (RS) foi baseada na teoria de 

Serge Moscovici (1961) e nos estudos de Sandra Jovchelovitch e Denise Jodelet (1989), tendo 

sido correlacionados com os aportes da representação dos espaços propostos por Lefebvre 

(2000). Compreendendo que a RS está ligada à Memória social foram também utilizados dos 

estudos de Maurice Halbwachs (2004), Michael Pollak (1989), Sérgio Paulo Rouanet (1986) e 

Kevin Lynch (1997). 

O estudo sobre identidade descrito por Peter Hall (2002), Zygmunt Bauman (2005) e 

David Harvey (2002) foi outra base para compreensão da representação social na delimitação 

de espaço e tempo estudada nesta dissertação. 

Para análise de resultados na pesquisa qualitativa em Representação Social, Mary Jane 

Spink (1994, 95) apresenta o método de nós. Este método foi proposta a formulação de um 

mapa de ideias com os principais temas emergentes em entrevistas semiabertas. Estes temas 

então foram transpostos para um gráfico pontuando “[...] as relações entre elementos 

cognitivos, as práticas e os investimentos afetivos” (SPINK, 1994, p.108). A partir dos mapas 

elaborou-se um mapa de convergência de interesses com base na metodologia de Marcelo 

Lopes de Souza (2003, p.74). 

O objetivo desta pesquisa é entender a construção da (s) imagem (ns) da cidade de 

Bananal-SP a partir da percepção do poder público e dos moradores. E seus objetivos 

específicos são 1. compreender, por meio do estudo da representação social da cidade, os 

suportes discursivos que apoiam o desenvolvimento urbano do município; 2. entender se a 

imagem que representa a cidade influência na construção de lugares; 3. relacionar a imagem 

que se idealiza de cidade, pelos munícipes em geral e pela administração pública, como forma 

http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
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de entender o sentido que se dá ao passado histórico da cidade; 4. compreender o ritmo 

urbano de Bananal e como este ritmo influencia na construção da imagem da cidade. 

Esta dissertação será desenvolvida em cinco capítulos. O primeiro capítulo, “Contexto 

Histórico Da Cidade De Bananal-SP” abarcará os processos históricos e atuais do 

desenvolvimento de Bananal; o segundo capítulo, “Pequenas Cidades Históricas: lugares de 

Ritmo Lento”, abrangerá o tema das cidades pequenas e históricas e buscará compreender o 

ritmo diferenciado nestes espaços em relação à rapidez do mundo globalizado; o terceiro 

capítulo; “Representação Social no Espaço”, discorre sobre o conceito de Representação 

Social e sua influência na produção do espaço. O quarto capítulo “Imagem e Identidade na 

Cidade de Bananal”, discute-se a respeito das condições de vida na cidade de Bananal, das 

imagens que permeiam a imaginabilidade urbana, da evidente disputa de interesses nas falas e 

na construção do espaço, não somente pela construção hegemônica promovida pelos agentes 

imobiliários e pelo governo, mas também de acordo com o pertencimento e a afetividade da 

população. O quinto capítulo “Categorias de Representação Social do Espaço Reveladas e 

Analisadas” compreenderá a abordagem de Kevin Lynch (1997) sobre a representação da 

cidade como imagem a partir de diversas concepções bem como os resultados das entrevistas, 

as convergências e divergências da representação social no espaço de Bananal-SP.  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DA CIDADE DE BANANAL-SP 

 

O município de Bananal está localizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte - RMVPLN, interior do estado de São Paulo (Figura 2), entre os municípios de 

Barra Mansa ao norte, Rio Claro a leste, Angra dos Reis ao Sul e São José do Barreiro e 

Arapeí a oeste, sendo estes dois últimos também integrantes da RMVPLN. Sua localização foi 

de importância estratégica no período cafeeiro do Vale do Paraíba, pela ligação com o Estado 

do Rio de Janeiro e São Paulo.  

 
Figura 2 – Localização de Bananal na RMVPLN 

 

Fonte: Andrade, 2017. 

 

 

2.1 A Cidade do Café 

 

Em razão da necessidade de ligar a Capitania de São Paulo à do Rio de Janeiro, em 

1725, foram abertos caminhos entre a Serra da Bocaina e o Vale do Paraíba e concedidas treze 

sesmarias às pessoas que haviam se empenhado no empreendimento (FREITAS, 1981). 

Bananal se originou de uma dessas sesmarias. Antes de se tornar município, fez parte da Vila 

de Lorena até o ano de 1816, quando foi criada a Vila de São Miguel de Areias. Somente em 

1832 foi elevada ao posto de Vila (Figura 3) e, em 1845, elevou-se à categoria de cidade 

(PEREIRA, 2000, p. 34). 
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Figura 3 – Bananal em 1827, Aquarela de Jean Debret 

 
Fonte: Ibraim, 2016. 

 

Na primeira fase de ocupação do Vale do Paraíba, predominava a lavoura de 

subsistência. A situação mudou a partir do século XIX, quando as produções de açúcar e café, 

baseadas nas grandes propriedades e no emprego da mão de obra escrava, chegaram à região.  

A quantidade de terras disponíveis e o clima propício para plantação de café atraíram 

grandes investimentos e as fazendas do Vale do Paraíba passaram a dar a tônica da 

organização do espaço. Na época áurea do café, Bananal tornou-se o município cafeeiro mais 

rico do Estado de São Paulo e o grão produzido era destinado aos países europeus e aos 

Estados Unidos. Além da produção de café, o município também produzia algodão e outras 

culturas.  A Figura 4 mostra a relação entre a produção de café e a população do município de 

cafeeiro de 1836 a 1935. 
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Figura 4 – População e Produção de Café 

 

Fonte: Milliet, 1941, p. 40. 

 

Conforme o gráfico, podemos observar que o auge do aumento da produção de café na 

cidade de Bananal acontece em meados da década de 1850, neste período, a cidade possuía 

uma população pequena em comparação com as cidades de Mogi das Cruzes ou Areias, 

entretanto, nenhuma delas conseguiu atingir uma produção maior que quinhentas mil arrobas. 

Outro fato a se observar no gráfico é que a população da cidade de Bananal mesmo tendo um 

breve crescimento nas décadas de 1880 e 1930, sempre foi uma cidade com menos habitantes 

que as demais mesmo em seu período de maior riqueza e desenvolvimento econômico. 

Bananal chegou a possuir moeda própria (Figura 5) e a avalizar empréstimos feitos 

pelo Brasil para enfrentar a Guerra do Paraguai. As moedas circularam entre o final do século 

XIX e 1918 com o objetivo de atender o público nas estações de trem e cobrir as folhas de 

pagamento das fazendas e da estrada de ferro. Estas moedas, cunhadas pelo comendador 

Domingos Moitinho eram aceitas em Bananal, Barra Mansa e no Rio de Janeiro (BANANAL, 

2017, p. 1).  
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Figura 5 – Reprodução da moeda de Bananal em exposição no Solar Aguiar Vallim 

 

Fonte: Autora. 

 

Foi Bananal que financiou a construção da Estrada de Ferro Bananalense, oficialmente 

inaugurada em 1889, atravessava as fazendas mais ricas (Figura 6) e se dirigia a Barra Mansa 

- RJ (MÜLLER, 1969, p.34).  

 

Figura 6 – Fazendas de Bananal no século XIX 

 
Fonte: César e Stigliano, 2012. 

 

A população residente em Bananal, no século XIX, era dividida, principalmente, em 

dois segmentos sociais: dos fazendeiros e dos escravos, que representavam 53% da população 

(PEREIRA, 2000, p. 21). Contudo, há de se considerar que a literatura, por diversas vezes, 

não coloca em pauta os indivíduos não faziam parte da casa grande ou da senzala, pessoas 

livres que sobreviviam da prestação de serviços, comércio e da agricultura de subsistência. 
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Em 1873, Bananal possuía certa de 20 mil habitantes, onde 498 eram proprietários de 

escravos e 7.536 eram escravos. O que significa que 13.560 pessoas faziam parte desse outro 

segmento, o da população livre sem posse de escravos, o seja, 67,8% dos residentes. 

 

Gráfico 1 – Segmentos Sociais em Bananal em 1873 

 

Fonte: Marcondes, 2009 

 

No final do século XIX, os barões do café de Bananal admitiam que sua época 

gloriosa chegava ao fim. O café tomava novo rumo (Figura 7). Novos espaços de produção 

foram formados e a ferrovia, imprescindível para o escoamento do grão, delineava novos 

trajetos que buscavam, nas terras roxas do oeste do estado de São Paulo, boas condições para 

manutenção da produção. O novo roteiro do café deixava para trás as terras esgotadas de 

Bananal e do Vale do Paraíba. Antes pujante, a região do café tende a ficar só na memória. 

O desgaste do solo, produzido pelos modos depredadores de plantio, propiciava a 

erosão. Nem o iminente fim da mão de obra escrava, anunciado desde 1850, fizera com que os 

fazendeiros buscassem outra força de trabalho. No Vale do Paraíba Paulista concentrava-se o 

maior núcleo de resistência às ideias abolicionistas. 
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Figura 7 – Roteiro cronológico do café no estado de São Paulo 

 
Fonte: Milliet, 1941, p. 22. 

 

Os fazendeiros bananalenses, dentre eles o importante Manoel Aguiar Vallim, 

possuíam não somente a propriedade de escravos, mas também fortunas em terras, ações e 

apólices da dívida pública (CASTRO; SCHNOOR, 1995, p. 26); contudo, este capital não era 

investido em novas tecnologias no plantio de café e nem tampouco se cogitava a substituição 

da mão de obra escrava, já desgastada pela impossibilidade de reposição, devido à proibição 

do tráfico internacional em 1850. O apego dos produtores de café dessa região ao trabalho 

escravo pode ser percebido quando Vallim, considerado um grande empresário do período 

oitocentista, teve o pedido do título de Barão de Bananal negado em 1859, devido ao seu 

envolvimento com o tráfego clandestino de escravos no porto do Bracuhy em Angra dos Reis 

em dezembro de 1852. 

As sedes das fazendas, em Bananal, foram inspiradas na linguagem arquitetônica 

neoclássica. Com elas, argumentam Castro e Schoonor (1995, p. 28), “projetar-se-ia para 

posterioridade a imagem de poucos senhores com muitos escravos, residindo em verdadeiros 

palácios, em plena zona rural”. Assim se cria uma representação da imagem da cidade de 

Bananal, sustentada pelos áureos tempos do café do século XIX; representação repleta de 

suntuosidade que faz com que ainda hoje os prédios da época sejam referência e destaque do 

local. 

As fazendas do século XIX possuíam uma função muito variada. Em um mesmo 

espaço era necessário morar, produzir e beneficiar o café. Os solares, por sua vez, eram 

espaços construídos para receber convidados, local de convívio social, repleto de salões de 
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dança e de música. O solar era um exemplo de modernidade na época, cujas sacadas se 

abriam para a rua mostrando o poder dos senhores do café. 

Após o fim da escravidão, o regime político brasileiro mudou e a República se 

instaurou em 1889. Este fim de século trouxe avanços sociais e políticos no cenário brasileiro. 

Bananal, grande expoente produtor do passado, vivia um colapso econômico. Guardadas as 

devidas proporções, é possível utilizar a metáfora de Thomas Morus no século XVI, ao dizer 

que os carneiros devoravam os homens (2012, p.3), ao analisar a transição do feudalismo para 

o capitalismo, com o processo de transformação das terras de cultura em terras de pastagens. 

Em Bananal e região, as terras antes ocupadas pelo café, passaram a pertencer ao gado. Essa 

nova cultura exigia menor custo de mão de obra e, a terra desgastada, não aceitava qualquer 

tipo de plantio; o rendimento, por sua vez, era bem menor do que o trazido pelo café 

(GAGLIARDI, 2005, p.28). A cidade deixou para trás seu modo de vida elegante e muitos 

proprietários foram à ruína.  

A decadência que se alastrou pelos municípios da região leste do Vale do Paraíba no 

final do século XIX e início do século XX foi tão grave que foi digna de ser retratada na obra 

Cidades Mortas de Monteiro Lobato, publicada em 1919, pela Revista Brasil. Lobato (2007) 

não cita o nome de nenhuma das cidades em seu livro, representando-as por nomes fictícios. 

Oblivion (esquecimento) e Itaoca (caverna) são protótipos baseados nas cidades vale-

paraibanas do início do século XX. As caracterizações e indicações geográficas permitem que 

o leitor reconheça a região (RIBEIRO, 2005, p.27). 

O saudosismo está implícito na forma com que os historiadores e genealogistas 

trataram do passado de Bananal, justamente pelo sentimento de perda de uma grande riqueza, 

chegando até mesmo a ser retratado como “período histórico”, que registra o legado que o 

passado deixou (CASTRO; SCHNOOR, 1995, p.65). 

Bananal amargou sérios períodos de crise depois da crise do café, só conseguindo 

certo alento econômico em 1928, quando a rodovia Rio - São Paulo (hoje SP - 68) (Figura 8) 

foi inaugurada pelo então presidente Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, cujo lema 

determinava que “governar é abrir estradas”. A rodovia passava pelas cidades de Mogi das 

Cruzes, Guararema, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá, Cruzeiro, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Bananal Getulândia e Passa 

Três. A estrada era sinuosa e não oferecia bom acesso. Com a passagem da estrada em suas 

terras, Bananal passou a representar a esperança de um futuro mais próspero (FREITAS, 

1981).  
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Figura 8 – SP 68, Caminhos da Corte (Modificada pela autora) 

 

Fonte: Caminhos da Corte, 2017. Adaptado pela autora 

 

Entretanto, a inauguração da Rodovia Presidente Dutra em 1951, possibilitou melhor 

acesso e rapidez, conforme destacam Gagliardi (2005) e Muller (1969). Essa rodovia mudou o 

rumo do desenvolvimento regional, ao promover o crescimento de cidades nas suas 

imediações. As que ficavam distante desse novo eixo, caíram no esquecimento. Nesse último 

grupo de cidades insere-se Bananal, que deixou de receber um fluxo diário de pessoas e 

passou por mais um período de estagnação (FREITAS, 1981). 

 

 

2.2 Do Café ao Turismo  

  

 

Durante o século XX, a Região do Vale do Paraíba não parou de crescer, muito 

embora os níveis de crescimento fossem diferentes em suas distintas porções territoriais. De 

modo geral, os municípios mais próximos à capital paulista tiveram um crescimento mais 

acentuado, em comparação aos mais distantes.  

Segundo Müller (1969, p.10), Bananal foi caracterizado como um município 

suburbanizado no ano de 1960, com um índice de urbanização de 23%. A autora dividiu as 

cidades do Vale do Paraíba em quatro categorias de taxa de urbanização: municípios 

superurbanizados, urbanização média, baixa urbanização e suburbanizados. Cruzeiro era 

classificado como município superurbanizado, com 85% de área urbanizada e Natividade da 
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Serra o menos urbanizado, com 10% de território urbanizado, fazendo parte da mesma 

categoria de Bananal. 

A industrialização na Região do Vale do Paraíba não afetou todas as cidades da 

mesma forma. A desigualdade desse período pode ser observada por meio da comparação de 

dados, tais como, número de indústrias, crescimento populacional ou ainda número de 

operários. Bananal possuía 243 operários na década de 1960, enquanto São José dos Campos, 

por exemplo, já possuía 8.003 operários na mesma década (MÜLLER, 1969, p.85). 

O governo estadual promoveu, entre as décadas de 1960 e 1970, um subsídio para 

compra de terras. Nesta época, a Siderúrgica Barra Mansa e o Grupo Votorantim possuíam 

terras na região de Bananal.  

Em 1960, a cidade de Bananal já havia passado por uma remodelação urbana, como 

mostra o Cartão Postal da cidade utilizado durante o século XX (Figura 9). As áreas rurais 

apresentavam novos usos, aliados ao turismo e ao lazer, “a exemplo dos meios de 

hospedagem, Hotel Fazenda Casa Grande, Bocaina Park Hotel, Pousada Planeta Azul da 

Bocaina, Pousada Brejal na Serra da Bocaina, Fazenda Independência” (GAGLIARDI, 2005, 

p.55). 

 

Figura 9- Cartão Postal de Bananal no Século XX 

 
Fonte: D'Elboux, 2006. 

 

Em 1982, a antiga rodovia Rio - São Paulo (SP 68) foi renomeada para Rodovia dos 

Tropeiros. Bananal sofreu uma transformação em sua estrutura urbana, passando de uma 

cidade agrária para uma Cidade Histórica e, dessa, para uma Estância Turística, segundo a lei 

estadual nº5519, de 9 de janeiro de 1987. Na década de 1960, a Estação Ferroviária da cidade 

foi tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
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Turístico (CONDEPHAAT) e, na década de 1980, outras edificações e monumentos 

históricos do século XIX foram tombados pelo mesmo órgão ou ainda pelo IPHAN, como é o 

caso da Fazenda Resgate (Figura 10) (CÉSAR; STIGLIANO, 2012, p.151).  

 

Figura 10 – Fazenda Resgate 

 

Fonte: Fazenda Resgate, 2017. 

 

Em 1991, o CONDEPHAAT promoveu o tombamento do núcleo urbano da cidade de 

Bananal (Figura 11) que passou a ser uma Estância Histórica. Citada por Monteiro Lobato 

como uma das “cidades mortas” em 1919, Bananal procura se estabelecer atualmente com 

base em seu artesanato e turismo histórico.  

 
Figura 11 – Centro Urbano de Bananal 

 
Fonte: Caminhos da Corte, 2017. 

 

http://www.fazendaresgate.com.br/
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O tombamento do centro urbano levou em conta a importância histórica da cidade de 

Bananal e o conjunto urbano de edificações de grande porte e luxo construído na segunda 

metade do século XIX, representação dos valores da época influenciados pelo estilo 

neoclássico e pela arquitetura colonial mineira.  

No projeto de tombamento estabeleceu-se três Graus de proteção aplicáveis às 

edificações de interesse histórico na cidade, sendo elas: 

 

Grau da proteção 1 (GP1) - aplicável às edificações de alto interesse 

histórico arquitetônico e ambiental que implica que preservação das 

edificações seja integral.  

Grau de Proteção 2 (GP2) - aplicável as edificações nas quais se 

destacam, principalmente os valores ambientais determinando que a 

conservação das fachadas, componentes arquitetônicos externos e 

cobertura. 

Grau de Proteção 3 (GP3) - aplicável às edificações cuja volumetria 

constitua parte integrante dos conjuntos urbanos e seus valores 

ambientais sejam de interesse a preservação, nestas edificações 

poderão haver modificações internas e externas desde que se respeite a 

volumetria existente que consiste na altura dos beirais, cumeeira e 

inclinação da cobertura (CONDEPHAAT, 1991, p.3). 

 

O documento de tombamento (ANEXO 1) prevê a numeração dos lotes que entram em 

cada grau de proteção e define a taxa de ocupação, gabarito, largura dos balcões e das janelas 

voltadas para as avenidas principais da cidade. Antes mesmo da cidade de Bananal iniciar um 

processo de discussão do Plano Diretor, a nota de tombamento atribuiu um zoneamento à 

cidade (ANEXO 4) da seguinte forma: Zona Histórica Central, Zonas Residenciais, Zonas de 

Proteção das Encostas e Zona de Proteção da Várzea e Ribeirinha. É importante ressaltar que 

neste documento ficou estabelecido um gabarito máximo de dois pavimentos à altura de oito 

metros do nível da rua (CONDEPHAAT, 1991, p.4). 

Segundo o Condephaat (2017, p. 2), Bananal possui quatro diferentes processos de 

tombamento. O primeiro é o Centro Histórico de Bananal sob o processo 17256/70; o 

segundo, a Estação Ferroviária de Bananal sob o processo 15465/69 (Figura 12a); o terceiro, a 

Fazenda Resgate sob o processo 22050/82 e o quarto, o sobrado Vallim, sob o processo 

17261/70 (Figura 12b). 
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Figura 12 – Patrimônios Históricos de Bananal Tombados 

 
Fonte: Autora. 

 

Devido ao tombamento como patrimônio histórico, permanecem no sitio urbano boa 

parte da arquitetura colonial. César e Stigliano (2012), com relação à estética da cidade, 

ressaltaram que: 

 

As edificações civis seguem uma linha Imperial, predominando o 

neoclássico, porém muito descaracterizado. O ‘vitoriano ferroviário’ e o Art 

Deco também encontrados, são testemunhas de um passado mais recente. Na 

arquitetura funerária, do antigo cemitério, ao lado da antiga Santa Casa, 

podem ser encontradas esculturas de valor artístico, predominantemente 

neoclássicas. As antigas fazendas do final do século são predominantemente 

neoclássicas, com forte influência bandeirista em suas plantas, e alguma 

influência barroca em seus oratórios (CÉSAR; STIGLIANO, 2012, p. 147). 

 

Em pesquisas feitas no ano de 2009 pelos pesquisadores César e Stigliano, a 

arquitetura do município aparece como o segundo item que mais atrai turistas conforme o 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Área de Interesse dos Turistas de Bananal 

 
Fonte: Adaptado de César e Stigliano, 2012. 
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O centro da cidade de Bananal (Figura 13) concentra a arquitetura histórica procurada 

pelos turistas; contudo, outras partes da cidade ficam à margem do interesse da população que 

busca a cidade.  

 
Figura 13 – Centro Urbano de Bananal 

 
Fonte: Autora. 

 

A Estação Ecológica (Figura 14) foi instituída pelo decreto nº 26.890 de 12/03/1987 e 

localiza-se em uma região de relevo acentuado na Serra da Bocaina, em uma área de 884 

hectares. Essa área abriga remanescentes da Mata Atlântica e tamanha sua importância que a 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura a 

declarou como Patrimônio da Humanidade (PEREIRA, 2000). A estação se inseria no 

Programa de Cooperação Brasil - Alemanha pela preservação da Mata Atlântica, que durou 

até o ano de 2006 (PPMA, 2006, p.1). 
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Figura 14 – Estação Ecológica de Bananal-SP 

 
Fonte: São Paulo, 2006. 

 

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo (2016) foi a construção da Rodovia 

Presidente Dutra o fato que garantiu a preservação da história e dos casarões da cidade. 

Atualmente, a cidade possui dois acessos que atendem a sua demanda, sendo eles a SP-68 

(antigo trecho da Rio-São Paulo) e a Rodovia Presidente Dutra, saída 273, seguindo pela 

Rodovia Álvaro Brasil Filho. 

Há ainda a necessidade de investimentos do Estado para melhora efetiva do turismo 

municipal, como aqueles ligados à falta de informações turísticas, hoje dependendo da 

ABATUR - Associação Bananalense de Turismo, sem fins lucrativos e composta por 

munícipes para prestar informação aos visitantes. Inexistem guias turísticos gratuitos e a 

distribuição de folders sobre atrações turísticas é feita em cada local de atração, como hotéis 

ou restaurantes, mas neles, não se incluem mapas ou informações instigantes ou valorativas da 

identidade local (SANTOS; HANAOKA; CARNIELLO, 2015, p. 11). Seu centro urbano, 

tombado desde 1985 como patrimônio histórico pelo órgão CONDEPHAAT – Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico, está na linha de frente 

dos atrativos turísticos locais. 

 

 

2.3 Estância Turística de Bananal 

 

As atividades econômicas de Bananal, no início do século XXI, se sobressaíram em 

alguns segmentos, como a agricultura do feijão e do milho, a pecuária leiteira e o artesanato 

em barbante, taquara e couro que, inseridos na atividade turística, têm oferecido outras fontes 

de recursos para a cidade (PEREIRA, 2000; GAGLIARDI, 2005). Além da renda ligada ao 
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turismo e ao artesanato, até 2006 existiu a parceria do município com o banco alemão BFW, 

para manutenção e controle da estação ecológica de Bananal.  

Em 2001 houve maior comprometimento dos setores econômicos da cidade 

influenciados pela atuação do SEBRAE - Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas de 

São Paulo, quando foi desenvolvido o PDRT - Plano de Desenvolvimento Receptivo 

Turístico, com orientação e capacitação para recepção (GAGLIARDI, 2005, p.12). Contudo, 

desde então o município não teve mais incentivos à qualificação da população neste sentido. 

O prefeito de Bananal, mediante entrevistas oficiais à mídia, feitas no ano de 2014, 

tinha, como prioridade, o pagamento da dívida pública como forma de pleitear a verba do 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias de São Paulo (DADE), o que 

possibilitaria investir na valorização de seu patrimônio histórico e no desenvolvimento do 

turismo municipal (RIBEIRO, 2014, p.10). 

O turismo é um importante meio de renda e divulgação da cidade. No Mapa Turismo 

(PMB, 2017), instrumento que auxilia nas políticas públicas para o desenvolvimento, Bananal 

faz parte da região turística chamada de Vale do Paraíba e Serras categorizado na sub-região 

turística do Vale Histórico. Atualizado em 2017, o Mapa prevê que Bananal continuaria a ser 

uma das cidades prioritárias para o recebimento de recursos destinados ao turismo. Segundo o 

site Mapa Turismo (2017), a cidade faz parte da subseção C, terceira em questão de atração de 

turistas. Para esta subseção, existe uma média de 11 estabelecimentos formais de hospedagem 

e uma estimativa de 58.851 turistas brasileiros por ano. Os critérios utilizados para esta 

classificação é a quantidade de turistas que frequentam as cidades durante o ano, a 

nacionalidade destes turistas, a quantidade de hospedagens contidas na cidade e a quantidade 

de empregos formais gerados pelo turismo. O objetivo de classificar os municípios foi 

instituído a partir do Programa de Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo, 

visando subsidiar a tomada de decisões estratégicas da gestão pública para orientar a 

elaboração de políticas específicas para cada categoria (grupo) de municípios, com o intuito 

de atender a cada grupo a partir de suas especificidades (MAPA DO TURISMO, 2017). 

Segundo a Secretaria de Turismo de Bananal (BANANAL, 2016, p. 2), a única 

alternativa econômica para o município seria o turismo, acreditando que para a cidade se 

desenvolver, o planejamento dos atrativos e dos serviços turísticos como fonte de emprego e 

renda é o que promoverá um desenvolvimento sustentável. 

A estrada SP-68, na divisa São Paulo - Rio de Janeiro, passou por uma duplicação em 

2016, bem como por restauração de pistas e pavimentação dos acostamentos, com o objetivo 

de facilitar o afluxo de pessoas à região do Vale Histórico. O financiamento para implantação 
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de melhorias na infraestrutura rodoviária no estado de São Paulo foi feito pelo Banco 

Santander em acordo com o governador Geraldo Alkmin no ano de 2014, sendo que a 

finalização das obras está prevista para dezembro de 2016 e o trecho ampliado em Bananal 

será de 20,60 quilômetros com um investimento de 38,6 milhões de reais (PMB, Mapa do 

Turismo, 2017). 

Atualmente, a cidade possui duzentos imóveis urbanos e seis fazendas coloniais do 

café, sendo elas: Hotel fazenda Independência (Figura 15a), Hotel Fazenda Boa Vista (Figura 

15b), Fazenda Resgate (Figura 15c), Hotel Fazenda Três Barras (Figura 15d), Fazenda dos 

Coqueiros (Figura 15e) e a Fazenda Loanda (Figura 15f). Dos seis imóveis rurais, somente a 

fazenda Boa Vista funciona integralmente para atender turistas, na maioria das vezes, 

provenientes do estado do Rio de Janeiro. Esta fazenda é utilizada para gravações de novelas 

e filmes da Rede Globo de Televisão. 

 

Figura 15 – Fazendas Coloniais de Bananal 

 
Fonte: Caminhos da Corte, 2017; Autora; Fazenda Resgate, 2017; Turismo Vale do Café, 2017; Autora. 
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A Fazenda Loanda, restaurada integralmente, foi transformada em museu. Uma 

monitora nos finais de semana acompanha os turistas explicando sobre cada detalhe da 

residência, da história do local e dos detalhes arquitetônicos. 

Segundo dados da Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados, 

Bananal possui uma área de 616,43 km² e sua população estimada para 2015 foi de 10.423 

habitantes. Na década de 1990, percebeu-se um decréscimo da população municipal da ordem 

de 17%, totalizando 9.713 habitantes em 2000, o que se explica pelo desmembramento de 

Arapeí, antigo distrito de Bananal, que se torna município em 1991. Mas analisando a 

evolução demográfica dos anos de 1970 até 2010, nota-se a tendência crescente da taxa de 

urbanização, que passa de 24% em 1970 para 80% em 2010 (IBGE, 2010), quando o 

município chegou ao total de 10.223 habitantes.  

A evolução positiva da população urbana rebate espacialmente na expansão da área 

urbanizada, que passa de 74,4 mil km
2
, em 1982, a 634,2 mil m

2
 em 1992, ou seja, um 

crescimento da ordem de 751,8% em 10 anos, quando justamente o município foi 

contemplado por órgãos do Patrimônio e passou à condição de Estância Turística. Até o ano 

de 2002 esse crescimento da área urbanizada foi de 77%, e até 2012, embora apresentando um 

crescimento bem menor, de 16,4%, manteve a tendência positiva da expansão urbana (Figura 

16). 

 

Figura 16 – Evolução Urbana no Município de Bananal 

 

Fonte: Andrade, 2017. 
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A questão fundiária na cidade de Bananal passou por muitas modificações desde o seu 

auge econômico no século XIX. Entretanto, ainda hoje, mais de 50% de seu território é 

ocupado por propriedades rurais que variam de 100 a 10 mil hectares (CÉSAR; STIGLIANO, 

2012). Nas últimas décadas, algumas das grandes propriedades rurais da cidade foram 

reutilizadas como casas de veraneio, hotéis ou “chácaras de recreio”, o que indica que a 

expansão da urbanização de áreas rurais está voltada para o turismo.  

Quanto a escolaridade, apesar da queda de 2% em relação aos índices de 2014 a taxa 

de analfabetismo de 8% corresponde ainda a aproximadamente o dobro da taxa estadual de 

4,3%. Em um município em que 56,27% da população de 18 a 24 anos possui Ensino Médio 

Completo (SEADE, 2016), em 2016 foi instalada a primeira faculdade, a FHO – Fundação 

Hermínio Ometto Uniararas (Figura 17), inicialmente abrindo vagas para os cursos de 

Administração e Pedagogia com aulas presenciais de segunda a quinta em um polo instalado 

no município, facilitando e incentivando o acesso dos moradores ao ensino superior. Aliado 

aos concursos públicos abertos em 2016 pela prefeitura municipal, a presença da faculdade 

parece indicar nova perspectiva para a dinâmica da urbanização de Bananal, pela provável 

mudança dos deslocamentos populacionais em âmbito regional e pela expansão de quadros 

profissionais e serviços de apoio diversos. 

 

Figura 17- Faculdade Uniararas em Bananal-SP 

 
Fonte: Autora. 

 

Esta dinâmica urbana poderá ser alterada ainda pela reversão da composição etária 

municipal que revela hoje um alto índice de envelhecimento igual a 78,02% e acima da média 

do Estado de São Paulo, de 67,20%, em razão do ritmo de crescimento diferenciado do 
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município. Esse dado é significativo em relação aos polos de desenvolvimento vale-

paraibanos e à consequente evasão da população mais jovem na busca de oportunidades de 

vida em outras localidades (SANTOS; HANAOKA; CARNIELLO, 2015, p.2).  
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3 PEQUENAS CIDADES HISTÓRICAS: LUGARES DE RITMO LENTO 

 

O fenômeno da globalização aproximou e integrou o rural e o urbano de modo que 

cada vez mais se torna difícil identificar ou delimitar com precisão estes espaços. Para Santos 

(1996, p.70), estes espaços, que não estão nem completamente no âmbito rural e nem mesmo 

completamente no meio urbano, são conceituados como híbridos. 

Para Carneiro (1998, p.1), o ritmo acelerado das mudanças sociais e de trabalho no 

campo transforma as noções de “urbano” e “rural” em representações sociais que, 

diferentemente do passado, não são mais distintas, hoje se torna difícil encontrar as fronteiras 

urbano-rural.  

Se, no Brasil, a partir do início do século XX medidas modernizadoras na agricultura 

foram incorporadas no padrão de produção, hoje a definição de espaço rural, transcende a 

agricultura, engloba formas de lazer, turismo, meios alternativos de vida e pensamento 

ecológico, o que cria a ampliação das possibilidades de trabalho para a população rural. Estes 

cidadãos passam então a utilizar de novos meios tecnológicos para construir formas de inter-

relação urbano-rural sem deixar de preservar suas singularidades (IDEM, 1998, p.5). 

 

 

3.1 Geografia Urbana das Cidades Pequenas 

 

Na tentativa de definir os parâmetros de uma pequena cidade Oliveira (2004, p. 2) 

utiliza o critério demográfico, contudo sem deixar de levar em consideração critérios como a 

baixa articulação com as cidades do entorno; a relação de trabalho majoritariamente atrelada 

aos serviços públicos; poucas atividades econômicas; a baixa capacidade de oferecimento de 

serviços básicos ligados a saúde, educação e segurança; e a predominância de atividades 

rurais. 

A cidade pequena foi inicialmente pensada como uma área com poucos recursos, 

povoamento reduzido, paisagens “naturais” e relações de interconhecimento (WANDERLEY, 

2001, p.7), em outras palavras, seu aspecto principal tem grandes influências rurais. 

Para Oliveira (2014, p.3), uma cidade pequena seria aquela que possui uma sede de 

poder municipal, é precária em seus recursos disponíveis, possui presença do mundo rural e 

possui dinâmicas próprias como o conhecimento mútuo entre as pessoas (interconhecimento). 

Estas cidades podem depender de outras maiores localizadas em seu entorno para satisfazer as 
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necessidades de sua população devido a precária variedade no consumo e serviço provindo de 

suas dinâmicas próprias. 

As cidades pequenas foram estudadas por Santos (2000, p.70) e denominadas “cidades 

locais”. A cidade local, para o autor,  

 

 é a dimensão mínima a partir da qual as aglomerações deixam de servir às 

necessidades da atividade primária para servir as necessidades inadiáveis da 

população com verdadeira especialização do espaço. [...] poderíamos então 

definir a cidade local como a aglomeração capaz de responder às 

necessidades vitais mínimas, reais ou criadas, de toda uma população, 

função esta que implica uma vida de relações (SANTOS, 2000, p.70-71). 

 

A realidade destas pequenas cidades no aspecto administrativo e funcional é que a 

quantidade de empregos é pequena e a maioria de seus habitantes vivem na dependência do 

poder público e de repasses do governo federal (BACELAR, 2009, p.6).  

As relações que ocorrem nas chamadas “cidades locais” segundo Santos (2005, p.56), 

mudam de conteúdo; se antes as pessoas mais importantes e notáveis naquele espaço eram o 

padre, a professora primária, o juiz, o promotor; hoje em contexto modernizado, são o 

agrônomo, o veterinário, o bancário, o especialista em adubos, outros profissionais liberais e 

os donos de comércios especializados. Este novo modelo de cidade é chamado então de 

“cidade econômica”. 

A cidade pequena do início do século passado difere da pequena cidade de hoje visto 

que o mundo globalizado possui redes de intercomunicação instantânea. Neste mundo 

interconectado, as cidades pequenas envolvem relações locais e globais. Retomar os processos 

históricos da cidade significa compreender o papel da cidade em termos de preservação do 

patrimônio histórico, da cultura e da biodiversidade local. O espaço local, para Oliveira (2004, 

p.8) é o espaço da vida, da vivência, que se contrapõe a homogeneização. Neste espaço é que 

são produzidas e reproduzidas culturas de resistência e luta pelo direito de ser diferenciado. 

Não podemos deixar de considerar que mesmo em cidades pequenas, os meios de 

tecnologia informacional já estão presentes e possibilitam a maior circulação de informações, 

ideias e acesso a “modernização” (OLIVEIRA, 2004, p. 3). 

A classificação de cidades pequenas vai além do fator densidade, mas leva em 

consideração seu grau de densidade e centralidade. A centralidade segundo Corrêa (2011, p.2) 

se refere a quantidade de comércios e serviços disponíveis e é uma forma melhor definir uma 

cidade pequena do que o critério demográfico. 
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As pequenas cidades no Brasil no contexto da industrialização permanecem em uma 

confluência entre o urbano e o rural (Figura 18), uma vez que mesmo comercializando 

produtos industrializados, permite a valorização dos produtos produzidos no local (CORRÊA, 

2011, p.4).  

 

Figura 18 – Relação do Rural e Industrial em Pequenas Cidades 

 
Fonte: Autora. 

 

Com a reestruturação de alguns fatores do comércio atacadista e varejista, a pequena 

cidade se reformula economicamente para poder permanecer no mercado e começa utilizando 

novos modelos de comercialização como as cooperativas; mas não chega a se transformar 

para ter representantes de venda das grandes cadeias de supermercado (IDEM, 2011, p.6). 

A pequena cidade também é caracterizada segundo Corrêa (2011, p. 4) pelo foco na 

vida política e social, com a realização de festas de todos os tipos. Entre as religiosas se 

destacam aquelas em comemoração ao padroeiro local.  

Para Oliveira (2004, p.4), a diferença entre as cidades pequenas das demais cidades é 

que, enquanto em cidades maiores as espacialidades possuem maiores relações de poder, 

produção e riqueza; as cidades pequenas proporcionam uma experiência com a vivência, a 

cultura e a história que estão enraizadas nos lugares.  

O desafio em estudar cidades pequenas reside na complexidade de integrar processos 

ecológicos, urbanísticos e culturais. É necessário compreender como as relações sócio 

espaciais são formuladas e projetadas no espaço urbano. 

O processo de surgimento das cidades pequenas no chamado “Fundo do Vale do 

Paraíba”, cidades situadas ao lado leste do Estado de São Paulo, ocorre com decadência da 
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cultura do café no final do século XIX, a população que residia naquele território não 

permanece nas cidades por falta de opção de empregos e a cidade se torna um espaço de 

pecuária. As cidades do Leste do Vale do Paraíba, imersas numa inercia de tempos lentos 

passa a trazer como referência os tempos de opulência enquanto vivem em tempos de crise. 

As primeiras tentativas de superação a crise ocorrem na década de 1920 com a 

implantação da rodovia dos Tropeiros, contudo a rodovia presidente Dutra na década de 1960 

estabeleceu modificações significativas na malha urbana da região do Fundo do Vale. 

Observa-se que política desta época da ditadura no Brasil pode ter contribuído no 

fortalecimento das relações da cidade de Bananal com cidades do estado do Rio de Janeiro. 

Atualmente, os movimentos pendulares entre a cidade de Bananal e outras cidades da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte são bem inferiores ao deslocamento 

de pessoas por motivos de emprego ou estudo interestadual. A  Figura 19. Mostra o 

movimento pendular intra-regional. 

 
Figura 19 – Movimento pendular intra-regional com origem na cidade de Bananal  

 
Fonte: EMPLASA, 2014 (Adaptado) 
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Podemos observar que, 69% do deslocamento pendular que acontece de Bananal para 

outras cidades do estado de São Paulo, vão em direção à cidade de Arapeí, por motivos de 

trabalho em diversos setores na indústria de produção de madeira, retífica de cilindros 

hidráulicos e pneumáticos (BANANAL, 2017, p.2). 

O movimento pendular que ocorre da cidade de Bananal-SP em relação ao estado do 

Rio de Janeiro pode ser observado na Figura 20. O município que possui relação mais estreita 

com Bananal é Barra Mansa, município vizinho situado na região do Médio Paraíba no Rio de 

Janeiro. Segundo dados do EMPLASA (2014), 54% do deslocamento entre estas cidades 

acontece por motivos de estudo (faculdade ou ensino técnico). 

 

Figura 20 – Deslocamento Pendular com origem em Bananal e destino no estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: EMPLASA, 2014 (Adaptado) 

 

De acordo com critérios adotados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) em 2000, as cidades pequenas são categorizadas em: 1) até 10.000 habitantes; 2) de 

10.000 a 20.000 habitantes; 3) 20.000 a 50.000 habitantes. 
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A cidade de Bananal - SP, analisada neste trabalho, enquadra-se no segundo grupo 

desta avaliação, com 10.223 habitantes, segundo o Censo 2010. Essa cidade pequena do 

interior paulista possui outra particularidade além de ser uma cidade pequena, é uma cidade 

histórica.  

O conjunto de textos reunidos no livro “Cidades Mortas” (LOBATO, 2007) são 

comumente tomadas como retrato da região do Vale do Paraíba - SP. Esta nomenclatura não 

agradou os moradores da cidade de Areias, local em que o autor foi promotor público de 1907 

a 1911 e que assim registrou o município em uma Carta para um amigo: “Areias, tipo de ex 

majestade decaída, a população de hoje (1921) vive do que Areias foi, fogem da anemia do 

presente por meio de uma eterna imersão no passado” (LOBATO, 1921, p.33 apud. 

ALMEIDA, 2005, p.73). 

Logo no início do livro, Lobato afirma que “em São Paulo, temos perfeito exemplo 

disso (do abandono das terras do Vale do Paraíba) na depressão profunda que entorpece as 

cidades do Fundo do Vale [...] Ali tudo foi e nada é, não se conjugam verbos no presente, 

tudo é pretérito” (LOBATO, 2007, p. 21).  

A crítica de Lobato está ligada à contraposição das cidades do interior paulista com a 

moderna São Paulo (LUCA, 2012, p.9). O autor se encontra decepcionado com a questão das 

terras desgastadas: “A mãe fecunda nada que o produziu (café), nada coube, por isso, 

ressentida, vinga-se agora, enclausurando-se numa esterilidade feroz (LOBATO, 2007, p.23). 

As cidades do Fundo do Vale se encontravam em um momento de esvaziamento no 

início do século XX. As fazendas, antes cheias de escravos, barões, visitantes, passam a ser, 

em 1911, “escórias de soberbo espectro vistas de longe, entristecedoras, quando lhes chega ao 

pé. Ladeando a casa grande, senzalas vazias e terreiros de pedra [...]” (IDEM, 2007, p.24). 

Em um dos textos do livro, apesar de não citar o nome da cidade a que se refere, 

Lobato conta a história de um senhor que insiste em plantar café mesmo com o preço da 

cultura em baixa. Com a insistência na plantação e a resistência em se modernizar e explorar 

novos plantios, o personagem acaba empobrecendo ainda mais (LOBATO, 2007, p.159). 

Podemos criar uma analogia entre o personagem e a administração das cidades. Em uma 

decepção com a insistência no passado, o autor critica que, a inflexibilidade a novos tipos de 

economia, pode gerar a falência. 

A maioria das cidades possui um centro histórico, ou seja, espaço “onde a urbe foi 

fundada e os prédios possuem maior valor histórico” (SOUZA, 2010, p.64). Em cidades 

maiores, o crescimento urbano modificou os espaços e a relação com o centro. Em Bananal, 

devido a diversos fatores como a importância histórica da cidade no século XIX, o centro 
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urbano histórico tombado pelo CONDEPHAAT, concentra funções diversas no modelo de 

organização urbano (Figura 21). 

 

Figura 21- Modelo de Organização Interna da Cidade de Bananal-SP 

 

Fonte: Adaptado de Souza, 2010, p.73. 

 

O turismo cultural conduziu ao ajustamento de diversas cidades, sobretudo daquelas 

em que o “sentido do passado” (HOBSBAWM, 2003, p. 16) e as raízes históricas 

permanecem presentes.  

A questão está no fato de que o patrimônio histórico destas cidades se torna, então, um 

produto turístico, o principal atrativo do local, o que proporciona itinerários turísticos e 

culturais (MARUJO; SERRA; BORGES, 2013, p.4). 

As cidades históricas estão relacionadas ao passado de um povo e a sua cultura e, por 

este motivo, o turismo passa a ser um pilar importante na economia destes locais. A riqueza 

cultural dessas cidades está fortemente relacionada a elementos tangíveis ligados à arquitetura 

e ao urbanismo local, como a construção de museus, igrejas, monumentos, praças, espaços 

públicos; contudo não se pode ignorar que elementos intangíveis como o estilo de vida dos 

habitantes e manifestações culturais são ampliadores da importância turística local. Desta 

forma, o fator histórico é um elemento crucial para o desenvolvimento de cidades históricas. 

Aquilo que fortalece a identidade da cidade de Bananal é de fato aquilo que ela 

realmente assume ser. Possuidora de patrimônio histórico e ambiental, rica em cultura e forte 

em sua tradição, tais aspectos se reforçam e permitem reforçar sua identidade e se diferenciar 

dos centros urbanos que tendem a se tornar reproduções de modelos urbanos de referências 

globais. Desta forma, o fortalecimento de referências locais, como acontece na cidade de 

Bananal, pode contribuir para o reforço da identidade e pode ser o grito de guerra das 

comunidades que desejam ser enxergadas (BAUMAN, 2005, p.21). 

Centro 
Histórico 

Área 
Residencial 

Fazendas 
(Área Rural) 

Serra da 
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A identidade de Bananal, fortalecida pelo fato dela ser possuidora de um patrimônio 

histórico e ambiental, diferenciando-a de centros urbanos que tendem a reproduzir modelos e 

referências globais, sendo assim, a pequena cidade possui micro relações bem como ocorrem 

nos bairros antigos das grandes metrópoles e desta forma o clamor por um espírito local 

embebido em memórias pode ser mais um esforço de integração à economia global, através 

do local, e não apenas uma declaração de resistência.   

As estruturas e formas espaciais das pequenas cidades de hoje são diferentes das que 

ocorriam no século XIX ou XX, por este motivo é que a representação social se torna 

importante para compreender as relações atuais. O espaço e o tempo nas pequenas cidades 

apresentam heranças e potencialidades (CORRÊA, 2011, p.5), compreender a lógica das 

pequenas cidades históricas significa constituir motivação para novas pesquisas sobre o 

assunto e desdobramentos na questão de tipos ideais ou sustentáveis para estes modelos de 

cidade. 

 

 

3.2 Dilema Moderno em uma Cidade Histórica 

 

A cidade de Bananal, devido ao seu tombamento como patrimônio histórico, 

permanece com boa parte de sua arquitetura inspirada no período áureo da cidade, motivo 

pelo qual atrai, os turistas. No entanto, as demais partes da cidade ficam às margens deste 

turismo. Estas, sem pertencer a um modelo tradicional, nem tampouco a um modelo    

inovador, não conseguem aproveitar a estadia dos visitantes como forma de dinamizar a 

economia do município. Conforme dados do IBGE, no Censo 2010, Bananal possui 3.285 

domicílios particulares, a renda nominal por domicílio é indicada na Tabela 1. 
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Tabela 1- Rendimento das famílias em Bananal-SP 

RENDIMENTO DAS FAMÍLAS EM BANANAL 

Rendimento em salários mínimos Domicílios 

Abaixo de ½ 133 

½ 371 

1 e 2 934 

2 a 5 1261 

5 a 10 431 

10 a 20 122 

Acima de 20 33 

Fonte: Instituto..., 2010 

 

Segundo a Tabela 1, podemos observar que 88% dos domicílios possuem de 0 a 5 

salários mínimos, precisando muitas vezes de incentivos sociais.  

A cidade de Bananal possui dois conjuntos habitacionais produzidos pelo CDHU, o 

conjunto Governador Mario Covas construído no ano de 2001 e o Washington Luiz L.C. 

Bruno 6 construído e entregue em 2008 conforme mostra a Tabela 2.  

 

Tabela 2 – CDHU em Bananal 

 
Fonte: Companhia..., 2017 

 

O Conjunto Governador Mário Covas (Figura 22) foi realizado por meio do Programa 

Empreitada Global, um dos programas obrigatórios utilizado para construções habitacionais 

populares financiadas pela caixa. Este programa disponibiliza recursos de até 20 mil reais por 

unidade habitacional em cidades com menos de 20 mil habitantes, assim como Bananal, que 

possuía em 2010 pouco mais de 10 mil moradores. 
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Figura 22 – CDHU Governador Mário Covas 

 
Fonte: Companhia..., 2017. 

 

Segundo o caderno de Tipologias da Empreitada Global (COMPANHIA..., 2017, p.9), 

a tipologia mais comum na cidade do interior paulista é a de Prédio Isolado, conforme o 

exemplo demonstrado na Figura 23 – Exemplo de Prédio Isolado. 

 

Figura 23 – Exemplo de Prédio Isolado 

 

Fonte: Companhia..., 2017 

 

Nota-se que não há o planejamento da arquitetura como um todo, pois não se planejou 

mobiliário algum no Conjunto Habitacional Mario Covas e em muitos outros conjuntos 

construídos pela CDHU. 

Outra observação é que a colocação de pilotis não é comumente considerada em 

conjuntos de cidades pequenas, sendo que a recreação das crianças e adultos deve se limitar 

ao espaço restante do terreno, muitas vezes limitado (Figura 24). 
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Figura 24 – Tipologia para Plantas de Prédios Isolados CDHU 

 
Fonte: Companhia..., 2017. 

 

O Caderno de Tipologias de Edificações da CDHU, segundo Folz e Martucci (2007, 

p.2), “é composto por casas térreas, casas sobrepostas, sobrados e prédios, além de alguns 

equipamentos comunitários. Há possibilidade de futura ampliação. Nos prédios, a situação é 

mais crítica por não admitir uma modificação de área conforme a necessidade dos moradores. 

O conjunto Washington Luiz L.C. Bruno (Figura 25), construído em 2008, é um 

conjunto térreo constituído por sessenta e quatro casas construídas no bairro das Formigas, 

que fica a 3,2km do centro da cidade. Cada casa foi construída com 43,03 m², tendo sala, 

cozinha, banheiro e dois ou três dormitórios. Este conjunto foi construído em terreno doado 

pelo município, assim como o conjunto Governador Mário Covas. Neste conjunto, a 

modalidade adotada foi a autoconstrução, ou seja, as famílias beneficiadas pelos programas 

participaram das obras do conjunto. 
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Figura 25 – CDHU Washington Luiz em Bananal-SP 

 
Fonte: Companhia..., 2017. 

 

Estas casas se inspiram na tipologia denominada “Sobrado Renqueado”, segundo o 

Caderno de Tipologias de Edificações da CDHU (Figura 26). 

 

Figura 26 – Sobrado Renqueado 

 
Fonte: Companhia..., 2017 

 

A possibilidade de ampliação das construções, já prevista no projeto inicial destas 

construções (Figura 27), permite maior versatilidade na composição dos móveis e da própria 

composição familiar, sendo um benefício no projeto de Conjunto Habitacional Washington 

Luiz em relação a outros conjuntos como o Mário Covas que não possui esta disponibilidade.  
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Figura 27 – Planta Tipo para Sobrado Renqueado CDHU 

 
Fonte: Companhia..., 2017 

 

Como podemos observar, os conjuntos habitacionais da cidade de Bananal não estão 

em diálogo com a arquitetura histórica do município. Por outro lado, estes conjuntos também 

não podem ser considerados como grandes exemplos da arquitetura moderna, pois eles 

seguem um padrão de formas e materiais criados em uma tipologia que visa o menor custo 

possível em cada construção, ignorando a localização, cultura e estética local. 

As construções de interesse social na cidade de Bananal-SP podem ser entendidas na 

perspectiva do espaço concebido, de acordo com a análise de representação do espaço, de 

Lefebvre (2000), uma vez que não existiu nenhum tipo de planejamento participativo ligado 

ao projeto ou implantação destes edifícios. 

Analisando historicamente, o que ainda se destaca dos estudos da arquitetura moderna 

neste tipo arquitetônico é a divisão interna dos ambientes. Contudo, não há um projeto 

específico para o mobiliário e nem projetos que usem de tecnologias construtivas ou dos 

pilotis como alternativa para lidar com o pequeno espaço de solo disponível para estas 

construções. Bananal, cidade pequena e histórica, não conseguiu comportar em sua 

arquitetura de conjuntos habitacionais, nem um pouco de sua história, muito menos descerrar 

um caminho de inovação.  

O segundo conjunto habitacional da cidade já passou por uma melhoria em relação ao 

primeiro, utilizando de casas ampliáveis. Contudo, o aspecto arquitetônico não se alinha às 

características históricas do município, o que se comprova também em nos outros projetos de 
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habitação popular que seguem a tipologia do Caderno de Tipologias em Edificações proposto 

pela CDHU. Estas construções, feitas de forma repetitiva em diferentes espaços da cidade, 

acabam por desconfigurar a paisagem histórica que define o espaço e a diferencia dos demais. 

Por outro lado, a consciência de que a rua é uma extensão da casa, poderia ser o 

despertar de uma representação social que entenda que os projetos habitacionais devem levar 

em consideração as memórias envolvidas no lugar. Para Damatta (1991, p.19) “Não somos 

efetivamente capazes de projetar a casa na rua de modo sistemático e coerente, a não ser 

quando recriamos no espaço público o mesmo ambiente caseiro e familiar.” Segundo o autor, 

nossa cultura faz com que depositemos no Estado toda responsabilidade pela construção e 

manutenção dos espaços públicos, não obstante, mesmo em reuniões em que ocorre 

participação popular, não há o debate da necessidade de mudanças físicas que envolvam os 

edifícios em parceria com os espaços públicos na construção de uma paisagem que reforce a 

identidade e o espírito do lugar. 

A construção de conjuntos habitacionais que valorizassem aspectos culturais da 

cidade, ou mesmo que inovassem na estética com respeito à tradição da cidade, poderiam 

contribuir para a promoção do turismo, servindo como referência para o reerguimento da 

cidade.  

 

 

32.3 Políticas de Desenvolvimento de Cidades Lentas 

 

O tempo da vida social urbana atual tem recebido denominações e interpretações 

diversas para exprimir a velocidade dos acontecimentos que o organizam. Bauman (2010) fala 

em “modernidade líquida” para se referir ao caráter cambiante e fluido do tempo social 

orientado pela lógica de uma economia e sociedade voltadas para o consumo, pela aceleração 

da compra e venda de produtos.  

A realidade dos ritmos lentos, no caso do Brasil, afina-se com a condição de vida da 

chamada “nação passiva”, formada pela maior parte da população, “dotada de um dinamismo 

próprio, autêntico, fundado em sua própria existência” (SANTOS, 2000, p. 158), e que 

mantém “relações de simbiose com o entorno imediato, relações cotidianas que criam, 

espontaneamente, e à contracorrente, uma cultura própria”, que podem ser a base sólida para a 

produção de outra política (IDEM, p. 157).  
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Essa contradição, inerente ao tempo social contemporâneo, implica diretamente nas 

defasagens do desenvolvimento social e da organização do espaço urbano e regional, em 

todas as suas escalas e, particularmente, das pequenas cidades como Bananal.  

Nesse contexto, ganha força no debate acadêmico a possibilidade de reconstrução do 

lugar social associada a iniciativas e estilos de vida genuínos e diferenciados que prezam a 

qualidade da vida social e o fundamento cultural do desenvolvimento urbano. O modelo 

Cittaslow emerge e se difunde nos últimos dois decênios como uma das respostas e possíveis 

formas de resistência à ditadura do tempo social imposto pelas demandas da acumulação de 

capital, o tempo despótico do consumismo, da competitividade excludente e homogeneidade 

dos modos de vida. 

O Slow Movement é “uma revolução cultural que se destina a combater a noção de que 

a rapidez é o melhor caminho” (BATISTA et al., 2013, p.31). Propaga a ideia, no plano da 

vida individual, de um ritmo de vida mais lento, que privilegia o “viver a vida” com mais 

bem-estar, o desenvolvimento pessoal e comunitário e um ambiente com mais qualidade. 

Beneficia a interação social e a vivência mais plena da cidade (RASDTROM, 2011). 

Inspirado no movimento Slow Food – que foi uma reação ao consumo de massa e à 

velocidade da vida contemporânea, e que valoriza a alimentação e o convívio a ela associado, 

bem como os produtos e cozinhas tradicionais locais –, o Slow City, ou Cittaslow surge como 

uma aplicação ao ambiente urbano, cuja operação se dá em um espectro mais amplo de 

atividades e no nível político do desenvolvimento urbano e da cidade. Descrito inicialmente 

como um movimento, com sua filosofia e propósitos, configura-se, objetivamente, enquanto 

uma organização de pequenas cidades de adesão voluntária, que ultrapassa fronteiras culturais 

e de identidade, e cujas práticas se apoiam nesta base filosófica e de objetivos comuns 

(RASDTROM, 2011). 

Esse mesmo movimento, que hoje mobiliza mais de duas centenas de cidades de 

diferentes países e continentes, teve início na Itália em 1999, quando Paolo Saturnini 

organizou um encontro com mais três prefeitos para definir os atributos da Cittaslow e quando 

foi firmado um acordo de comprometimento para proteção de tradições, paisagens e 

singularidades das comunidades urbano-rurais italianas (CARVALHO, 2015; KNOX, 2005).  

O fenômeno cultural Cittaslow contrapõe-se à velocidade e uniformidade do mundo 

globalizado e ao mesmo tempo utiliza-se do melhor que a instrumentaliza. A difusão rápida 

de seu ideário e a formação de uma ampla rede de cidades, voltadas a garantir sua 

implantação, tornam-se viáveis graças à transmissão instantânea de informações e das 

comunicações em tempo real.  



56 
 

Grzelak-Kostulsk, Holowiecka e Kwiatkowski (2011) apresentam o movimento como 

visão alternativa para o desenvolvimento trazendo a seguinte indagação: qual o lugar de uma 

comunidade local no mundo contemporâneo? Valorizar e preservar a natureza única do lugar 

e a mais alta qualidade de vida de seus habitantes são princípios primordiais afinados à 

história e cultura locais, ao desenvolvimento sustentável, ao uso de novas tecnologias e ao 

desenho urbano mais favorável ao encontro e convívio humanos e à harmonia com a natureza. 

Na abordagem de Radstrom (2011), o caso da Cittaslow é analisado em sua busca de 

reconhecer e sustentar o sentido do lugar e a identidade inerente a cada área urbana que funda 

a construção deste sentido e representa os atributos únicos de uma distinta cultura, de seus 

habitantes e suas paisagens. Na contramão da homogeneização da identidade urbana, a 

filosofia do Cittaslow respeita ao que melhor fundamenta e distingue a identidade local, sua 

história, tradições e cultura, sem deixar de contemplar a real perspectiva de evolução do lugar 

e sua realidade cada vez mais conectada ao mundo.  

Na linha de resistência às racionalidades da sociedade de consumo, valores e 

identidades de massa, Knox (2005) traz a discussão sobre a subversão da autenticidade do 

lugar, quando o habitat, enquanto construção social do lugar, e as paisagens urbanas trazem 

evidências de “utopias degenerativas” do capitalismo global, de perda de qualidades inerentes 

à cultura local, o que o movimento Cittaslow se propõe a resgatar, em vista da revitalização 

do desenvolvimento e da vida comunitária. O mesmo autor destaca ainda a importância da 

intersubjetividade no processo de construção social do lugar, ressaltando que a natureza e 

frequência de encontros cotidianos e o compartilhamento de experiências dependem dos 

atributos dos espaços concebidos no plano de conjunto do desenho urbano. 

Em contraposição à era líquido-moderna (BAUMAN, 2007), de relações frágeis e 

virtuais entre as pessoas, nos diferentes grupos de convívio, não apenas o Cittaslow destaca o 

protagonismo comunitário (RUSCHEL, 2012) no contexto das relações dos habitantes com a 

sociedade, cultura e território local, como também encerra a preocupação com o redesenho 

dos espaços públicos para as vivências slow (VILAS BOAS, 2015). 

Este movimento pode contribuir para o desenvolvimento de uma pequena cidade, uma 

vez que aí, supostamente, seria relativamente mais simples o processo de restauração e/ou 

fortalecimento das relações interpessoais e comunitárias, no propósito da dinamização da vida 

econômica, política e cultural, e da reeducação para relações mais conscientes com a natureza 

(ecossistemas), o espaço construído local e o mundo extra local. 

Nessa questão das políticas ou planejamento do desenvolvimento local, a rede 

internacional de cidades, que já aderiram ao movimento Cittaslow, cumpre seu propósito de 
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promover e difundir o alinhamento com a cultura do bem viver. O Cittaslow é uma 

organização não governamental, com estatuto próprio e sede na cidade de Orvieto na Itália, 

estando presente em cerca de 200 cidades de 30 países no total, dentre eles, Austrália, Canadá, 

China, Colômbia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Estados Unidos e 

Turquia (CITTASLOW, 2016). Segundo Knox (2005), embora não existisse ainda nenhuma 

cidade brasileira na rede Cittaslow, Antonio Prado (RS) e Tiradentes (MG) já teriam 

manifestado seu interesse, buscado certificações mediante desenvolvimento de projetos-

piloto. 

A carta régia da organização Cittaslow Internacional (GRZELAK-KOSTULSK; 

HOŁOWIECKA; KWIATKOWSKI, 2011) discrimina, em artigos e parágrafos, suas 

orientações, bases de funcionamento e requerimentos para a aceitação de cidades candidatas, 

bem como para a continuidade de envolvimento das cidades integrantes no desenvolvimento 

de iniciativas e projetos propostos em conjunto. A organização é dirigida por representantes 

de cidades eleitos em assembleia. 

Nas palavras de Radstrom (2011), a face visível da organização delineia-se pelos seis 

principais eixos da política de desenvolvimento das cidades lentas apresentados na Carta 

Régia: 1. Políticas ambientais; 2. Políticas de infraestrutura; 3. Tecnologias e facilidades para 

a qualidade urbana; 4. Salvaguarda de produção autóctone; 5. Consciência; e 6. Hospitalidade.  

Somente podem se candidatar à rede cidades com menos de 50 mil habitantes que já 

possuem uma vocação para o estilo de vida lento ou engajamento em ações afinadas aos 

princípios do Cittaslow. A cidade que se candidata a participar do Cittaslow precisa pagar 

uma taxa de adesão que varia conforme seu porte populacional. A partir daí, recebe visita de 

membros responsáveis pela organização para análise dos requisitos exigidos e treinamentos 

locais e, se aprovada, ou quando aprovada, assumirá compromissos e metas de qualidade, 

aderindo a políticas e projetos de desenvolvimento, e ainda, poderá usufruir de iniciativas e 

práticas compartilhadas e utilizar o seu símbolo. Além disso, as cidades participantes são 

inspecionadas a cada quatro anos para certificação de que a cidade continua a seguir os 

padrões do movimento (FERREIRA, 2015). Como analisa Carvalho (2015), o empenho do 

governo local somado à adesão popular é que vão determinar o sucesso da proposta. 

Os “lugares lentos”, fundados em “relações sociais baseadas na proximidade e na 

percepção coletiva de um destino econômico-cultural particular” passam a ser vistos como 

resistência a este movimento unificador.  Cabe pensar a questão da resiliência decorrente da 

ameaça do caos, uma vez que a aceleração do tempo e a destruição de tudo que é sólido como 

mediação entre os agentes sociais, ameaça o próprio significado do indivíduo.  Neste caso, os 
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lugares lentos, como lugares de memória, servem como referência identitária para a sociedade 

por criar ou reencontrar a relação mágica e afetiva, onde o indivíduo possa projetar as 

“impurezas” de um tempo perdido, o significado passa a ser uma relação dialética entre 

preservação e mudança; a valorização da memória “de” passa a ser vista como a memória 

“para”, acelerando um processo de dissintonia seletiva entre o vivido e o desejado que talvez 

conduza a uma apropriação da memória como representação (uma metamemória) por alguns 

segmentos da sociedade local em detrimento de outros.  Essa seletividade seria certamente 

resultante de um acordo de interesses entre o desejo projetado no local e o desejo local de 

inserção na sociedade envolvente, processo que encontra necessariamente resistências entre os 

excluídos deste acordo e pode vir a ser um fato de desagregação da unidade de memória 

pretendido. 
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4 REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO 

 

O conceito de Representação Social (RS), derivado da Psicologia Social, foi desenvolvido 

por Serge Moscovici no início da década de 1960. Moscovici procurou entender como as 

experiências e vivências em grupo influem em suas práticas e constituem o senso comum. 

Segundo Moscovici (1961), é em função das representações, e não necessariamente da 

realidade, que se movem os indivíduos e as coletividades. 

O conceito de Representação Social (RS) foi, de alguma forma, um resgate do 

conceito de Representações Coletivas, inicialmente proposto por Émile Durkheim e por 

Gordon Allport (1993), que analisaram o comportamento institucional e a opinião pública. O 

estudo de Moscovici distingue-se do de Durkheim por este desconsiderar, também na sua 

análise, a psicologia do indivíduo (FARR, 2013).  

A teoria da Representação Social leva em consideração o funcionamento cognitivo do 

aparelho psíquico e o funcionamento do sistema social. A RS, portanto, é uma mistura dos 

estudos psicológicos e sociológicos (MOSCOVICI, 1961). Por este motivo, a pesquisa neste 

campo do conhecimento é mais completa quando possui uma análise in locus para 

entendimento do ambiente e da cultura e dos saberes das pessoas que habitam o espaço a ser 

estudado. 

Para Moscovici (1961, p.2), a teoria de Durkheim das Representações Coletivas era 

adequada no final do século XIX, quando foi escrita, porém não serviria mais para a 

sociedade atual, considerada mais complexa, determinada pelo pluralismo e pela rapidez nas 

mudanças políticas econômicas e culturais. 

 

 

4.1 Referências Conceituais da Representação Social 

 

De acordo com Denise Jodelet, “representar corresponde ao ato de pensamento pelo 

qual um sujeito reporta um objeto” (JODELET, 1989, p. 26). O objeto reportado pode se 

referir a um acontecimento psíquico ou social, a uma pessoa, a uma ideia, a um fenômeno 

natural ou ainda a uma cidade. Para Jodelet (1989, p. 27), as representações sociais são 

fenômenos complexos sempre ativados em função da vida social. São elementos da 

representação social as crenças, valores, opiniões, imagens, ideologias, atitudes. Esses 

elementos são organizados sobre aparência de um saber que diz algo sobre o estado da 

sociedade.  
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O estudo da Representação Social pode ser aplicado no entendimento não só daqueles 

que administram e pensam a cidade, mas também da população, em geral. A representação 

social da cidade é, portanto, a sua referência simbólica, criada a partir das diferentes 

realidades de mundo que têm, como base, as experiências individuais, criadas a partir da 

realidade representada (JOVCHELOVITCH, 1994, p.55). O papel da RS confere 

racionalidade ao saber coletivo, ou seja, ela leva em consideração os saberes populares, o 

senso comum.  

O estudo da Representação Social possui desdobramentos na área da Psicologia, que 

estabelece estreita relação com a questão da identidade. Nesse estudo, a RS, além do amparo 

da Psicologia Social utilizará identidade e do entendimento de local para entender seus 

desdobramentos na estrutura urbana. 

Muitas sociedades possuem uma tradição voltada para o passado e aceitam aos poucos 

a introdução de novas tecnologias agrícolas ou novos meios de locomoção, todavia nestas 

comunidades não é aceito nada que perturbe seu passado (IDEM, 2003, p.17). Em Bananal-SP 

a representação social do espaço está diretamente ligada ao seu passado de opulência no 

século XIX, a imagem da cidade imprime edifícios da época e a fala dos cidadãos remete a 

esperança de que a cidade voltará a ostentar riquezas novamente. 

Por que se partiu da RS e de seus desdobramentos nesse estudo? No mundo atual, é na 

cidade que acontecem a maioria das relações cotidianas e é neste espaço que se manifestam as 

Representações Sociais. As memórias de determinado grupo são as representações que se tem 

do grupo no espaço e a influência deste na vida dos que nele habitam. Essas memórias 

resultam em identidades, formadas coletivamente como fontes importantes para o estudo da 

representação social dos grupos e dos espaços que os alojam.  

A escolha da teoria das Representações Sociais para o estudo da identidade de Bananal 

apegada ao seu passado histórico, deve-se ao fato de que as imagens construídas das cidades 

são representações sociais sobre elas.  

De acordo com Cardoso, “lugar é a ideia, parcialmente materializada (por estar inscrita 

concretamente no espaço, no território), que os habitantes têm de suas relações com seu 

território, com suas famílias e com os outros” (CARDOSO, 2007, p.7). Lugar, “é uma 

essência ou categoria espacial que implica proximidade” (MARANDOLA JUNIOR; 

MODESTO, 2013, p.4). O envolvimento com o lugar pode criar pertencimento e criar 

identidades, gerando questões como: o lugar “pertence a mim” ou “faz parte de mim”? Por 

outro lado, com a necessidade de destaque e de competição que se fortalece com a 

globalização, as cidades começam a “forjar uma imagem distinta e criar uma atmosfera de 
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lugar de tradição que aja como um atrativo tanto para o capital como para pessoas do ‘tipo 

certo’ (isto é, abastadas e influentes)” (HARVEY, 2002, p. 266).  

O uso de depoimentos é de extrema importância para a análise da representação social, 

uma vez que nos permite ir além do discurso oficial promovido de forma hegemônica pela 

administração pública. A utilização de entrevistados para estudos que envolvam o 

planejamento urbano, por exemplo, pode nos permitir levar em consideração olhares e 

impressões de pessoas comuns, fontes normalmente desconsideradas pelos órgãos oficiais. 

Numa perspectiva construtivista, aplicada à memória social, ao se privilegiar a análise 

dos excluídos, das minorias, dos marginalizados, a história oral ressalta a importância de 

memórias subterrâneas, composta pelas lembranças que ficam guardadas por tempo, 

provindas dos grupos excluídos socialmente. Por meio da história oral é possível perscrutar a 

memória subterrânea, “clandestina”, que rompe o tabu e invade o espaço público, 

comprovando que há uma separação entre a sociedade civil e a ideologia oficial (POLLAK, 

1989, p.5). 

Para se fixarem como sociedades reinventadas, inventam-se tradições que visam criar 

um senso de lealdade, dever ou fidelidade. A Bandeira, o Hino e as Armas Nacionais são três 

símbolos que proclamam a identidade e a soberania de um país (HOBSBAWM, 2003). Nesse 

contexto, as cidades, em menor escala, reproduzem esses símbolos e os utilizam da mesma 

maneira para promoção de sua imagem, interna e externa. Essas tradições inventadas 

impactam diretamente na representação que se constrói sobre a cidade, pois elas possuem 

práticas que formalizam e incluem a repetição e, por se mostrarem convincentes, acabam por 

serem confundidas com o costume.  

Este, à sua vez, possui um comprometimento com o passado e, assim como as 

memórias, modifica-se com o tempo pois as lembranças antigas se juntam com as 

experiências vividas até o momento em que as memórias são reveladas (HALBWACHS, 

2004, p.22). A base da memória coletiva são os símbolos que se desenvolvem como atividade 

representacional.  

Os símbolos materiais e imateriais de uma comunidade estão presentes em seus 

costumes e em suas tradições. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado 

global de estilo, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 

pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 

desvinculadas de tempos, lugares, histórias e tradições e parecem flutuar livremente (HALL, 

2002, p.5). As tradições inventadas dão base para as formas de promover a determinada 



62 
 

representação da cidade, pois são esses símbolos que as cidades oficializam e divulgam sobre 

si. 

Calvino (2012, p.29) afirma que as cidades, como os sonhos, são construídas por 

desejos e medos. Histórias e memórias estão entrelaçadas ao meio urbano. As tradições 

inventadas, os costumes, as memórias coletivas e a identidade fazem parte da construção do 

espaço e das relações que ocorrem neste lugar, sustentadas pela representação social e pela 

representação oficial, isto é, por meio da divulgação oficial da imagem da cidade, promovida 

por órgãos públicos e privados. 

Desta forma, a cidade, entendida como um espaço influenciado pela dinâmica do 

capital, da propaganda e das representações oficiais, é moldada de maneira a privilegiar uma 

parcela da população em detrimento de outra. 

 

 

4.2 Prática Espacial: Entre o Espaço Vivido, Percebido e Concebido 

 

A prática espacial é determinante na representação social dos espaços; ela está ligada à 

realidade cotidiana, à organização da utilização do tempo para realização das tarefas, e à 

realidade urbana que inclui as redes de interligação de espaços que compõem o trajeto 

cotidiano, variando de lugares da vida privada e pública.   

Na teoria de Lefebvre (2000, p. 668) sobre a produção e a compreensão do espaço, 

para se entender a prática espacial de uma determinada sociedade, deve-se, antes de mais 

nada, decifrar o seu espaço. Para o autor, as representações do espaço podem ser consideradas 

uma tríade formada por: Espaço Percebido, Espaço Concebido e Espaço Vivido (Figura 28).  
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Figura 28 – Tríade de Lefebvre 

 

Fonte: Autora. 

 

Na perspectiva da tríade concebida por Lefebvre, o espaço percebido é aquele que 

inclui a realidade urbana e o cotidiano urbano, sendo estes a organização do tempo e dos 

percursos utilizados para realização das tarefas cotidianas. De outra forma, espaço concebido 

é aquele planejado pelo meio técnico - planejadores, administradores, urbanistas, 

planificadores, investidores - e nele perpetuam as especulações financeiras sobre a 

propriedade da terra que viabilizam, por sua vez, as concepções da forma com que a cidade é 

organizada. O espaço vivido, última representação da tríade, é entendido por meio de imagens 

e símbolos e é formulado pelos habitantes e usuários do espaço, podendo ser expresso por 

meio de narrativas, pinturas, poemas e descrições que evocam a imaginação daquele que o 

apresenta. 

De acordo com Lefebvre (2000, p.69), o estudo do espaço, para ter coerência, deve 

conceber as três dimensões, uma vez que são substratos de um saber que reúne conhecimento 

científico, percepções e ideologia misturados. As representações do espaço permeiam um 

campo entre a prática social e a política, e as relações estabelecidas no espaço vivido têm por 

origem a história dos que habitam o espaço e dos grupos aos que pertencem.  

De acordo com Lefebvre, o espaço da representação 

 

ESPAÇO CONCEBIDO 

(Representação do espaço) 

ESPAÇO PERCEBIDO 

 (Prática do Espaço) 
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se vê, se fala; ele tem um núcleo ou centro afetivo, o Ego, a cama, o quarto, 

a moradia ou a casa; - a praça, a igreja, o cemitério. Ele contém lugares da 

paixão e da ação, os das situações vividas, portanto, implica imediatamente 

no tempo. De sorte que ele pode receber diversas qualificações: o direcional, 

o situacional, o relacional, porque ele é essencialmente qualitativo, fluido, 

dinamizado (LEFEBVRE, 2000, p.70). 

 

Neste trabalho, a tríade de Lefebvre será utilizada para compreender as diferentes 

perspectivas de espaço que compõem a imagem da cidade de Bananal – SP.  

 

 

4.3 O Espírito do Lugar: A declaração de Québec 

 

A reunião de 29 de setembro de 2008 realizada pelo Conselho Internacional dos 

Monumentos e Sítios (ICOMOS) em Québec, no Canadá, estabeleceu princípios e 

recomendações para fomentar a preservação do espírito do lugar regidos na “Declaração de 

Québec”. 

Em maio do mesmo ano, a declaração de Foz do Iguaçu havia considerado “lugar” o 

espaço com identidade singular e, “espírito”, como um sopro vital que manifesta esta 

identidade em diferentes culturas (ICOMOS, 2008). 

O spiritu loci é composto pelo patrimônio tangível e intangível como mostra o Quadro 

1.  

 

Quadro 1 Patrimônio Tangível e Intangível 

PATRIMÔNIO TANGÍVEL PATRIMÔNIO INTANGÍVEL 

Edifícios Memórias Conhecimento Tradicional 

Sítios Narrativas Valores 

Paisagens Documentos Escritos Texturas 

Rotas Rituais Cores 

Objetos Festivais Odores 

Fonte: Autora (Adaptado de ICOMOS, 2008). 

 

De acordo com ICOMOS (2008), os elementos intangíveis possuem uma contribuição 

importante para conferir ao local um espírito. Ele enriquece e completa o significado do 

patrimônio cultural e, por este motivo, ele passa a ser de extrema importância nas legislações 

referentes ao restauro. 
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Desta forma, o espírito local é composto por elementos físicos e espirituais que dão 

sentido, emoção e mistério ao lugar. 

A composição deste espírito é feita de maneira heterogênea em uma composição das diversas formas de 

diversas formas de representação social do espaço, o que nos impossibilita de caracterizar espírito local apenas 

espírito local apenas como espaço concebido, percebido ou vivido e sim como sua integração ( 

( 

Figura 29). 

 

 

Figura 29 Figura 30 Composição do Sentido do Espírito do Lugar 

  
Fonte: Autora (Adaptado de ICOMOS, 2008). 

Espírito do 
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Neste mundo globalizado, são múltiplos os sentidos do Espírito Local e não é possível 

afirmar que ele permanecerá imutável. Também é necessário estar atento aos diversos grupos 

que compõem o espaço urbano, pois um lugar pode ter vários espíritos e pode ser 

compartilhado por grupos diferentes. 

É necessário que as políticas públicas e o planejamento de gestão compreendam esse 

espírito do lugar, mas, mais importante ainda, é saber ouvir e consultar a população acerca de 

suas considerações e ponderações sobre o lugar. Caso seja consenso, “é recomendado que as 

entidades governamentais e não governamentais desenvolvam um planejamento estratégico a 

longo prazo para prevenir a degradação do espírito do lugar e seu entorno” (ICOMOS, 2008, 

p.3). A conscientização dos moradores e administradores sobre o espírito do lugar pode ser 

vista como uma “preparação para lidar com as ameaças de um mundo em transformação” 

(IDEM, 2008, p.3). 

A declaração ainda prevê a elaboração de inventários para transmissão de 

conhecimentos. Os meios de transmissão do espírito local, estabelecidos na Declaração, foram 

distinguidos entre formais e não formais conforme o Quadro 2: 

 

Quadro 2 Meios de transmissão do Espírito Local 

 

Fonte: Autora (Adaptado de ICOMOS, 2008). 

 

A Carta de Québec destaca a difusão do conhecimento do patrimônio local 

reconhecendo 

 

que o espírito do lugar é essencialmente transmitido por pessoas e que a 

transmissão é parte importante de sua conservação, declaramos que é por 

meio de comunicação interativa e participação das comunidades envolvidas 

que o espírito do lugar é preservado e realçado da melhor forma possível. A 

comunicação é, de fato, a melhor ferramenta para manter vivo o espírito do 

lugar (ICOMOS, 2008, p.4). 
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Compreendendo a importância do Espírito do Lugar para a promoção de um 

planejamento urbano que leve em consideração as tradições e os saberes locais, procura-se, a 

seguir, compreender se a imagem e a identidade da cidade de Bananal, construída pela 

oficialidade e pela população em geral, incorporam o espírito do lugar. 
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 5 IMAGEM E IDENTIDADE NA CIDADE DE BANANAL 

 

A produção dos lugares possui relação direta com a prática espacial que, por sua vez, 

associa, no espaço percebido (Figura 31), a soma da realidade cotidiana (emprego do tempo) e 

a realidade urbana (recursos e redes que interligam os lugares) (LEFEBVRE, 2000, p.39). 

 

Figura 31 – Espaço Percebido 

 
Fonte: Autora. 

 

Apesar de cada representação do espaço ser formada por diferentes agentes sociais 

(cientistas, artistas, moradores, arquitetos, administradores), para Lefebvre (2000, p.40), a 

prática espacial moderna é constituída pelo cotidiano em meio à vida urbana somada à tríplice 

forma de entender o espaço (Percebido-Concebido-Vivido).   

No estudo acerca da imagem e identidade da cidade de Bananal-SP, é possível 

identificar aspectos de cada um dos tipos de representação do espaço propostos por Lefebvre, 

conforme a Figura 32. 

  

Figura 32- Representação do Espaço em Bananal-SP 

 
Fonte: Autora. 
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A pesquisa baseia-se no estudo das representações sociais e sua importância no 

município de Bananal-SP, analisando o processo histórico e seus reflexos na formação e 

reafirmação da identidade da cidade, bem como na criação de uma imagem que simboliza e 

representa o local. Neste sentido, propõe-se etapas de estudo para se compreender melhor 

como a representação da cidade se manifesta por meio oficial e real, e quais os efeitos destas 

percepções para a construção da identidade do município.  

A percepção de “imagem “etnográfica”, neste estudo, integra a imagem percebida na 

leitura do espaço com a imagem concebida, na visão do planejamento urbano na perspectiva 

acadêmica. 

Neste estudo, o levantamento de informações acerca da representação do espaço criada 

pelo poder público foi realizado no endereço eletrônico (site) oficial da cidade. Foi também, 

por meio dos sites oficiais que se obteve informações sobre as secretarias do município. As 

informações necessárias, que não estavam presentes no endereço eletrônico oficial do 

município, foram buscadas diretamente na sede da prefeitura da cidade (Figura 33), por meio 

de e-mails e de visita técnica. 

 
Figura 33- Sede da Prefeitura Municipal de Bananal-SP 

 
Fonte: Autora. 

 

Foram levantadas informações sobre o Plano Diretor do Munícipio de Bananal, os 

símbolos oficiais, além de dados como valores de arrecadações, investimentos e políticas 

públicas. Também se utilizou de fontes como comerciais, slogans, panfletos, revistas e 

propagandas que divulgam a cidade, com as devidas datas de publicação.  
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Ao final dessa etapa obteve-se o suporte necessário para análises sobre a memória 

coletiva e a imagem da cidade criada pelo poder público. A contraposição dos resultados desta 

etapa, somada às entrevistas, resultou na representação social da cidade pela população. 

 

 

5.1 Leitura de Paisagem: Espaço Percebido 

 

Para Canevacci (2004, p.43), a cidade é o lugar do olhar e, por este motivo, ela 

necessita de uma comunicação visual eficiente. Olhar tem um duplo significado para o autor, 

o de ver e de ser visto e, neste sentido, a comunicação urbana estende a forma de pensar, de 

sentir e de agir 

O visual pode ser o objeto e método de uma pesquisa que busca entender a 

Representação do Espaço Vivido (LEFEBVRE, 2000, p.23), já que o visual é um meio de 

interpretação das diferentes faces do meio urbano de forma que o objetivo é compreender a 

linguagem dos signos (CANEVACCI, 2004, p. 44). 

Neste estudo, assim como em outros que abordam a representação social,   

 
a nossa interpretação da paisagem está associada à construção do olhar, 

primeiramente pela perspectiva de um exercício antropológico, que prima 

pela descrição dos fenômenos culturais polissêmicos, e depois pela 

abordagem psicossocial de uma representação do lugar estável e organizado 

no âmbito das sociedades. Nosso estudo é um exercício convergente com 

uma proposta efetivamente multidisciplinar, mas apresenta um percurso 

etnográfico em sua forma de composição porque, sem dúvida, baseia-se no 

contato intersubjetivo de uma antropóloga com um objeto social sustentado 

por fronteiras de valores e pela subjetivação/objetivação das relações 

simbólicas (AMARAL, 2014, p.7). 
 

Por meio de três visitas técnicas ao local e da observação de imagens da paisagem 

urbana com o uso da observação participante inspirada no método etnográfico com auxílio do 

Google Earth, pode-se observar a paisagem urbana e a relação da representação social com a 

produção do espaço urbano. 

O método etnográfico incorpora dos atores sociais para incluir pontos de vista de 

diversos segmentos da sociedade, ajudando a compreender a dinâmica da cidade para além do 

olhar quantitativo (MAGNANI, 2006, p. 2). Este método, de caráter antropológico, inclui a 

inserção do pesquisador no campo para a coleta e a anotação dos fatos em um “diário”, além 

do registro fotográfico, entrevistas e outras formas de obtenção de dados do cotidiano urbano. 

Existem diversas modalidades de etnografia, algumas incluem somente a passagem por 

diversas áreas da cidade, outras, incluem a participação do pesquisador na rotina dos 
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moradores. A modalidade escolhida para esta pesquisa inclui o registro de áudio, descrição e 

fotografia dos “Lugares Sociais”, conforme descritos por Jovchelovitch (1994, p.20) como 

sendo os “locais onde as pessoas entram para conversar, argumentar ou discutir o cotidiano”. 

Esta etapa incluiu o levantamento fotográfico de imagens que comprovam a 

ocorrência da promoção da cidade em sua paisagem. Estes dados são considerados neste 

trabalho uma fonte de informação sobre a prática administrativa municipal. 

O método antropológico utilizado neste trabalho utiliza o conceito estudado por 

Magnani (2006, p.6), voltado para o campo do planejamento urbano cuja etnografia é 

considerada uma forma de pesquisa em que o pesquisador necessita estar inserido no campo 

para a coleta e anotação dos fatos em um “diário”, complementado ao registro fotográfico, às 

entrevistas e outras formas de retenção do cotidiano urbano.  

Para Magnani (2006, p.7), a “pesquisa etnográfica” é um estudo antropológico que 

deve ser feito “de perto e de dento” a partir dos arranjos desenvolvidos pelos atores sociais e 

sua atuação na estrutura urbana. A proposta deste “estudo etnográfico” deve compreender a 

cidade em sua totalidade empírica, capaz de possuir padrões, recortes espaciais e paisagens 

que evocam laços de pertencimento (IDEM, p. 25). 

A “pesquisa etnográfica” aqui inclui o registro de áudio, descrição e levantamento 

fotográfico de imagens que justifiquem a ocorrência da promoção da cidade implícita em sua 

paisagem e dos “lugares sociais” onde ocorre a promoção da Representação Social 

(JOVCHELOVITCH, 1994, p. 64).  

A sensação climática na cidade, em todas as visitas realizadas, era de muito calor; isso 

se devia, em parte, às constantes queimadas, por motivos aparentemente naturais, colocando 

em risco o patrimônio arquitetônico urbano e a identidade local (Figura 34). 
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Figura 34 – Foco de queimada atrás da igreja Matriz em Bananal 

 
Fonte: Autora. 

 
Para o E1, assim como para outros entrevistados, o que falta em Bananal é 

investimento público:  
 

Aqui, o que falta é a prefeitura investir, aqui poderia ser um museu! O que 

acontece, as peças, os móveis da época do café foram jogados fora, essas 

peças deviam ter sido trazidas para cá (Solar Vallim) para fazer um museu, 

tudo bem detalhado. Então para fazer um museu hoje vai ser um custo para 

achar essas coisas (E1, 2016, p.4). 

 

Hobsbawm (2003) afirma que o passado é uma dimensão permanente da consciência 

humana. Para o autor, o passado formalizado se torna mais rígido à medida que se torna um 

padrão para o presente. O desejo dos moradores de transformar o solar histórico em museu 

demonstra que existe um apego e um orgulho do passado. A representação que se tem das 

cidades históricas, como Bananal, permanece presente na identidade da população. De acordo 

com as falas dos entrevistados, cada espaço histórico na cidade possui um valor inestimável 

que deveria ser valorizado. Hobsbawm nos permite entender o porquê dessa relação, 

sobretudo ao dizer: “quando a mudança social acelera ou transforma a sociedade para além de 

um certo ponto, o passado deve cessar de ser um padrão do presente, e pode, no máximo, 

tornar-se um modelo para o mesmo” (HOBSBAWM, 2003, p, 22).  

Se essa exegese é verdadeira, é preciso estar atento para o mito de que o presente deve 

reproduzir o passado, pois a sociedade não é imutável, por mais que a cidade pareça 

congelada no tempo. Desde a derrocada do café no final do século XIX, Bananal procurou 

outras bases de sustentação, como o artesanato, a produção de cachaça e, a partir da década de 

1960, o turismo. Ao contrário de algumas cidades que se projetam sustentadas no apagamento 

de seu passado (ZANETTI, 2008, p.26), em Bananal, este ainda não deixou de ser 
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reconhecido como modelo e referência para a cidade, especialmente após sua consolidação 

como Estância Turística em 1986 e o tombamento de seu patrimônio histórico pelo 

CONDEPHAAT.  

A obra do artista portenho Al Marguen (Figura 35) enfatiza rejeição do passado 

expressa por Bauman (2003, p.29). 

 

Figura 35- A rejeição do passado 

 
Fonte: Marguen, 2017 

 

Destacada no site da cidade, a Igreja, símbolo do centro tombado, imagem oficial 

difundida para propagar a riqueza da cidade, esse elemento arquitetônico urbano não teve 

relevância na fala dos cidadãos.  

No caminho entre o Solar e a Igreja Matriz, é possível notar os contrastes entre o novo 

e o antigo. As lojas oferecem artesanatos locais em prédios antigos de valor histórico. Os 

comerciantes procuram formas de destacar o espaço de acordo com suas convicções estéticas, 

acrescentando cores chamativas em forma de pintura aos prédios históricos.  

Próxima à Igreja Matriz de Bom Jesus do Livramento, pode-se observar a antiga 

“Pharmacia”, modificada para os padrões de um estabelecimento comum do século XX. Entre 

os anos de 2011 a 2014, a farmácia, importante ícone do passado, esteve desativada por algum 

tempo e seus antigos utensílios do passado foram leiloados (SALES, 2012, p.1). 
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Inaugurada em 1830, com o nome de Pharmacia Imperial, em 1889, o estabelecimento 

passou a ser chamado de Pharmacia Popular, por ser ponto de encontro dos republicanos. Ali, 

os fregueses discutiam o rumo da política local, enquanto aguardavam a produção dos 

medicamentos. Por este motivo, a farmácia passou a ser chamada de “Senadinho” (SALES, 

2012, p.1). 

Após 96 anos pertencendo à família “Graça”, o prédio foi vendido para a família 

“Melo Valim” e, em outubro de 2014, a antiga Pharmacia (Figura 36a e Figura 36b) foi 

reativada com uma nova proposta, de venda de cosméticos e remédios convencionais (Figura 

36c e Figura 36d). 

 

Figura 36 – Reforma da Pharmacia Popular 

 
Fonte: Autora. 

 

Cabe ressaltar que a venda do acervo e do espaço é comentado, por aqueles que 

trabalham no local, como uma decorrência da falta de políticas públicas que incentivem a 

preservação do patrimônio histórico regional. As famílias que por ideal ou motivação própria 

tentam manter edifícios e objetos que preservem a memória local, o realizam com recursos 

próprios e limitados, o se torna muitas vezes inviável. 
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As encomendas de crochê, artesanato de destaque na cidade de Bananal, também 

fortalecem as relações interestaduais. E2, artesã e dona de uma loja dessa arte na cidade, 

afirmou que “Vende mais aqui mesmo, porque sempre quem vem buscar vem a passeio ou 

entregar outro tipo de artesanato. Faz troca. Tipo Minas, quem vem de Minas (vem) vender o 

trabalho deles, compra o de Bananal, aí eles vêm com o carro cheio e voltam cheios” (E2, 

2016). 

Na loja de E2, as redes, cortinas de tear e doces de frutas vêm de Minas. Em Bananal, 

a arte de Barbante se tornou produto típico produzido por duas tecelagens, a Telearte e a 

Ercília. A técnica de crochê da cidade, criada por Dona Laurinha, tem características 

diferentes das de outros locais, o que permitiu à artesã ganhar destaque e empregar mais de 

200 pessoas na década de 1970. 

Em Bananal há ainda um contraste entre o centro antigo e os novos bairros que foram 

se instalando. O Bairro Vila Boa Vista é um exemplo. Nele estão abrigadas as lojas da 

Telearte, produtora de barbantes e artes em crochê e a Associação Rendas do Amanhã. 

Fundada em 2008, “a Associação de Rendas do Amanhã é um projeto cujo objetivo é a 

geração de renda para pessoas que se encontram a margem da cadeira produtiva” 

(ASSOCIAÇÃO RENDAS DO AMANHÃ, 2016). 

Os produtos criados na associação, que emprega mais de 70 artesãos, são vendidos na 

cidade, em site da empresa e exportados para a França e para a Inglaterra. A associação busca 

divulgar seus produtos por meio da internet e de feiras expositoras como a Craft Design, feira 

de negócios paulistana localizada no bairro da Consolação em São Paulo que acontece 

semestralmente com o intuito de colaborar com a promoção de talentos e integração de 

profissionais da decoração, design e arte (BANANAL, 2017, p.3). 

Os bairros mais distantes do perímetro urbano de Bananal, foram formados a partir de 

antigas fazendas desmembradas cujos terrenos foram loteados, com o fim do período de 

pujança do café. O bairro Cerâmica é outro exemplo de lugar ressignificado em Bananal. E2, 

no depoimento a seguir, mostra o apego que tem com os espaços e coisas antigas da cidade, 

carregadas de história: 

 

Eu prefiro o antigo, porque o bairro, onde eu moro, o Cerâmica, era uma antiga 

cerâmica, que fazia telha. Aí o que que aconteceu, não foi valorizado, derrubaram, aí 

loteou. O bairro virou uma cidade, mas ele se tornou pior. Porque antes era 

cerâmica, mas era um atrativo que atraia os estudantes, os turistas, para ver como 

que fazia tijolo, como queimar aquele tijolo dentro de um forno, né? Era mais 

criativo do que hoje (E2, 2016). 
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Muitas pessoas trabalhavam na indústria da cerâmica, próxima ao portal da cidade 

(Figura 37), que encerrou seus serviços em 2001. O fechamento da cerâmica provocou 

migração dos moradores para outros lugares. No entanto, a ligação com o espaço levou a que 

muitos desses antigos moradores mantivessem residência na cidade, como observou E2: “Eles 

(antigos moradores da cidade) têm casa lá, mas vêm aqui passar uma temporada, como o 

carnaval” (IDEM, 2016). No Carnaval, a cidade de Bananal recebe além dos antigos 

moradores, diversos turistas, chegando a esgotar as vagas dos hotéis. 

 

Figura 37- Portal da Cidade 

 
Fonte: Autora. 

 

O primeiro lugar que veio à memória de E2 ao descrever alguma parte da cidade que 

tomasse como referência foi o Solar Manoel Aguiar Valim. Junto à memória do lugar, novas 

conexões da lembrança traziam recordações de seus pais e de sua infância. O Solar dos Valim 

foi o lugar em que E2 e seus irmãos estudaram e o sentimento de felicidade se tornava 

evidente à medida que E2 falava da reforma: “A melhor coisa antiga dessa cidade é aquele 

Solar. Quando minha filha fez quinze anos, a festa dela foi lá. Foi arrumado, enfeitado, ficou 

muito legal”.  

É possível notar o interesse dos cidadãos na melhoria do centro histórico. O Solar 

Manoel Aguiar Valim reúne os cidadãos que integram a sociedade civil e a classe dos 

artesãos. As pessoas, guardiãs da memória, suas histórias, as memórias dos espaços, 

compõem o elo que dá sentido à identidade do lugar, patrimônio histórico ressignificado que 

gera renda e melhorias para o município.  

Bananal, apesar de ser um município paulista, promove pouca proximidade com os 

municípios do estado. Falas de moradores sobre o movimento pendular registram a frequência 
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dos deslocamentos realizados entre Bananal e os municípios fluminenses, por condicionados 

ao estudo ou ao trabalho. Por esse motivo, no imaginário coletivo, chega-se a ponto de incluir 

o município de Bananal ao limite do estado do Rio de Janeiro. E2 ressalta a ideia que os 

paulistanos têm da cidade: “Eles conhecem Bananal que tem no estado do Rio, eles acham 

que é essa cidade, porque essa aqui (a Bananal Paulistana) eles acham que não tem, é 

verdade!” (E2, 2016). 

A ECA- Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, realizou uma 

Oficina de Diagnóstico participativo com representantes dos setores de Turismo da Prefeitura 

de Bananal de agosto de 2016 a junho de 2017 (GAGLIARDI, et. al., 2017, p.1). O objetivo 

da oficina foi levantar informações para a elaboração do “Plano Municipal de Turismo” que 

visa promover o turismo como forma de desenvolvimento. 

Segundo dados da Oficina há diversos investimentos e convênios do DADE com a 

prefeitura do Município da Estância Turística de Bananal como: a Reforma da Capela do 

Cemitério, a urbanização e infraestrutura no distrito de Rancho Grande e a construção do 

Centro Cultural Carlos Cheminand (ainda em fase de projeto), apesar disso 

 

Pelo observado, todos os projetos foram decididos na prefeitura entre o 

governo e o setor de engenharia, numa decisão praticamente individual dos 

prefeitos. Nem o COMTUR, nem a comunidade foram consultados sobre a 

importância das obras, ou seja, houve pouca participação da comunidade no 

processo decisório. Investigou-se que o último convênio firmado entre a 

Prefeitura do município de Bananal e o DADE sobre a reforma do Centro 

Cultural Carlos Cheminand, apesar de firmado em 2015 ainda não teve 

início das obras. A área de lazer “Ivani Barbosa” tem relevância para a 

prática esportiva no cotidiano da cidade, mas também serve como ponto de 

dispersão nos eventos de maior porte promovidos na cidade. As obras de 

revitalização das praças ajudam a valorizar o conjunto arquitetônico. Por 

exemplo, a Praça Monsenhor Cid é o acesso para a Igreja Matriz e integra o 

cenário do centro histórico. [...] Dentre os entraves da gestão pública 

municipal, destacam-se a necessidade de um maior comprometimento com o 

turismo por parte de agentes públicos, além da escassez de recursos próprios 

para os problemas na área de saúde, transporte e serviços de manutenção que 

são muitos, o que consome a dedicação total dos gestores nessas áreas, 

deixando o desenvolvimento do turismo na cidade em segundo plano 

(GAGLIARDI et.al., 2017, p.82). 

 

Em um contraponto a estes problemas, empresários da cidade do Fundo do Vale se 

reuniram em 2010 e criaram a Associação Roteiro Caminhos da Corte (ARCCO), as 

principais empresas de Bananal filiadas a ARCOO são: Fazenda Três Barras, Restaurante e 

Pizzaria Bananal, Fazenda dos Coqueiros e Fazenda Loanda. A entidade promove a 
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integração dos municípios do Vale Histórico e portanto “Trata-se de uma oportunidade para o 

fortalecimento do turismo em escala regional” (IDEM, 2017, p.75). 

Das falas das entrevistas, constatou-se que, para os moradores de Bananal, a maior 

riqueza da cidade é o sossego promovido pelo ritmo lento da cidade: 

 

A única bondade dessa cidade é que você dorme com a porta aberta, não tem 
ladrão, é sossegado. Que nem polícia, você vê dois carros só, plantão com 
dois PM, entendeu? E a população não é tão pequenininha, tem mais de dois 
mil habitantes pra dois PM numa noite, plantão deles? E dormem, eles tão 

bem sossegados. Graças a Deus (E2, 2016, p.3).  

 

A partir das entrevistas, foi possível fazer uma análise de conteúdo segundo a 

metodologia de Spink (2004, p.95) segundo o qual se identificou as principais representações 

dos grupos entrevistados. 

 

 

5.2 A Imagem Oficial da Cidade: Espaço Concebido 

 

O município de Bananal, desde sua decaída econômica, vem tentando se promover 

pela via do turismo baseado na sua história e tradição, sustentado no consumo de cultura.  

Por meio da observação participante feita nos dias 2, 3 e 4 de novembro de 2016 e 9, 

10, 11 e 12 de 2017 durante o período das 9h da manhã às 19h da noite por meio da “pesquisa 

etnográfica”, com diário de campo para registros das percepções dos espaços locais e câmera 

para registro de imagens; notou-se nos folders distribuídos aos turistas (Figura 38), algumas 

imagens da cidade que se destacam. 

 

Figura 38 – Folder turístico de Bananal 

 
Fonte: Autora.  
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O único folder oficial da cidade de Bananal, distribuído aos turistas, foi criado pela 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Bananal em 2011, como uma iniciativa para alavancar o turismo. Neste panfleto foi possível 

notar o destaque dado às fazendas, ao patrimônio histórico arquitetônicos, aos bens naturais e 

a cultura local – alambiques e artesanato. No centro do panfleto encontra-se o seguinte texto: 

 

Bananal: Fundada em 1789, por João Barbosa de Camargo e sua esposa Maria 

Ribeiro de Jesus, originando-se de uma capelinha de pau-a-pique erguida em 

homenagem ao Senhor Bom Jesus do Livramento, padroeiro da cidade. 

Com a vinda do café vieram a riqueza e o poder, alcançando o título de maior 

produtora de café do Brasil. Cunhou suas próprias moedas. Estância Turística e 

Ecológica encanta com belas paisagens e seus Casarões Coloniais, construídos por 

Viscondes, Barões e Comendadores, símbolo da nobreza de um período de glórias. 

Os casarões do centro histórico preservam a arquitetura colonial, em estilo 

neoclássico, ao lado da antiga Estação Ferroviária, alvos de apreciação de muitos 

visitantes. Esta época de opulência também deixou marcas nas fazendas construídas 

com o que havia de melhor. Tornaram-se verdadeiros museus com rico acervo e 

roteiro cultural que merece ser visto, com excelente receptividade e informações 

preciosas sobre a história do Brasil. 

Bananal localiza-se na Serra da Bocaina, onde se encontram remanescentes da Mata 

Atlântica e trilhas que levam a belíssimas quedas d’água. Além das riquezas 

naturais, encontra-se um pouco mais da história do Brasil na Trilha do Ouro, que 

pode ser percorrida durante três dias, pavimentada com grandes pedras por escravos 

no século XVIII. No lombo das mulas que andavam em grupos de até 200 cabeças, 

circulavam ouro, café e na volta do ponto de Paraty artigos importados para o deleite 

dos abastados fazendeiros (BANANAL, 2011 p. 1). 

 

Além disso, o documento informa ao excursionista sobre dados climáticos, históricos e 

os acessos à cidade, conforme se pode observar na Figura 39. 
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Figura 39 – Folder turístico da Prefeitura de Bananal 

 
Fonte: Autora. 

 

O destaque para os contatos da prefeitura, por meio do telefone, site (Figura 39a), 

Facebook (Figura 39b) e e-mail, simbolizam o interesse da administração no desenvolvimento 

da imagem da cidade na perspectiva do turismo. 
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Figura 40 – Contatos da Prefeitura de Bananal - internet 

 
Fonte: Bananal, 2016 e facebook.com 

 

Este destaque dado ao potencial turístico da cidade por parte da administração também 

se evidencia na Lei Orgânica do município, promulgada em 1990 e atualizada em 2012 

quando o Município de Bananal passa a ter como símbolos representativos de sua cultura e 

história, a bandeira (Figura 27a), o Brasão de Armas (Figura 27b) e o Hino: 

 

Parágrafo único. O Brasão de Armas, como símbolo do Município, deverá 

ser usado para identificar a administração municipal, podendo ser pintado ou 

adesivado nos bens públicos, móveis, bem como em impressos oficiais e 

placas indicativas de obras públicas, não se permitindo qualquer outra 

logomarca ou similar para identificar determinada administração 

(BANANAL, 2011, p.2). 
 

 

A bandeira de Bananal (Figura 41a) tem como suas principais cores, o vermelho, o 

verde, o amarelo, o azul e o branco; estas três últimas seguem a representação da bandeira do 

Brasil (BANANAL, 2011, p.2). 

O Brasão da cidade (Figura 41b) carrega a frase em latim “1849 – Orta Labore – 

1949”, que significa “originada pelo trabalho” e as datas representam, respectivamente, a 

elevação da Vila à condição de cidade e o primeiro centenário do município.  
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Figura 41 – Símbolos oficiais de Bananal-SP 

 
Fonte: Bananal, 2017. 

 

O Brasão da cidade é repleto de simbologias faz parte dos elementos que retratam o 

espaço concebido, mesclado com o vivido teorizado por Lefebvre, constituído por símbolos e 

valores da sociedade. O escudo português central do Brasão representa a gratidão e a 

homenagem do município aos antigos colonizadores. Os três morros em verde, ao centro, 

representam o terreno montanhoso da serra da Bocaina; a estrela prata, também ao centro, 

representa os tempos de opulência e destaque do município. Logo abaixo da estrela é 

representado o rio que deu origem ao nome da cidade, originalmente chamada de Banani, que 

significa rio sinuoso. A coroa, logo na parte de cima, simboliza a riqueza de outrora; as três 

bandeiras do império, à direita, representam a honra da elevação da vila à condição de cidade 

e as três bandeiras paulistas, do lado direito, são símbolos do povo bandeirante e indicam que 

a cidade esteve vigilante na fronteira do estado de São Paulo. As folhas de café, na lateral da 

faixa, simbolizam o principal produto que contribuiu para o desenvolvimento do município no 

século XIX (BANANAL, 2017, p.1). 

Não somente a Bandeira e o Brasão da cidade trazem a constante presença do passado 

opulento da cidade. O hino de Bananal, escrito por Alcides Peixoto (2014, p.1), instituído pela 

lei nº 098/2013, reforça a história da cidade e robustece o modelo tradicional da cidade, ou 

seja, como ressaltou Hobsbawm, em Bananal, é possível perceber que o “molde do passado 

continua a modelar o presente, ou assim se imagina” (HOBSBAWM, 2003, p. 25): 

 

Bananal, sua história é tão linda, toda cheia de afeto e de luz,  

Teu passado de glória é ainda relicário de fé que reluz 

Levantada por entre montanhas, por um povo que amava o Brasil, 

Labutou em ingentes façanhas e mostrou ser herói e viril 

Salve, salve cidade leal, 

Honra e Glória de imenso país, 
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Para nós seu passado é fanal, de um futuro risonho e feliz [...] 

Terra virgem que escravo lavro, transformando em brilhante tesouro, 

De teu solo que Deus preparou, vicejaram belos frutos de ouro 

De verdes cafezais um colar, foi ornado de tua pujança,  

No passado tonou-se sem par, no presente és cidade, és herança 

Da província paulista pioneira, foste estrela de brilho invulgar, 

Engastada no azul, altaneira, desta pátria no céu a pairar 

Terra mártir de ilustres barões, que levam o teu nome além-mar 

Celebra-te as excelsas lições, é viver é amar despertar [...] (BANANAL, 2013, p. 3). 

 

Os moradores de Bananal aprendem a cantar o hino e a compreender a simbologia 

impregnada na bandeira e no Brasão da cidade logo nos primeiros anos escolar. Todos os 

símbolos oficiais trazem a representação dos tempos de glória da cidade, coma proeminência 

dos barões do café, dos escravos domésticos o e das plantações; e dos tempos de riqueza e 

ostentação. 

Além dos panfletos e dos símbolos oficiais, os cartões postais evidenciam as belezas 

da cidade e reforçam a imagem oficial. Bananal possui um cartão postal musicado, lançado 

em 2002 sob direção do maestro Fausto do Santos Fonseca e do artista Cláudio Belavista. 

Músicos locais idealizaram o projeto e criaram um Compact Disc (CD) (Figura 43), reunindo 

artistas da cidade que gravaram composições próprias que destacaram a cultura local. Por 

falta de incentivo e patrocínio, o projeto não teve continuidade. 

Nas letras, sinais que mostram a importância da religião na cidade. 

 

Senhor Bom Jesus do Livramento 

Aqui estou de joelhos 

Venho pedir a tua graça 

Porque eu creio em ti. 

No mês de agosto tem festa pra gente 

Muita alegria, muita animação 

No mês de agosto é o povo rezando 

Amém aleluia pedindo a benção. 

Aleluia Aleluia Aleluia Bom Jesus 

No mês de agosto tem festa pro povo 

Alegria de novo explode coração 

É a graça divina 

Jesus com a gente 

Bananal te amo 

Oh querido rincão 

Aleluia Aleluia Aleluia Bom Jesus (LEAL et al., 2009, p.1). 

 

Em Bananal, a maioria da população tem como crença a religião católica conforme 

mostra a Figura 42.  
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Figura 42- População residente por religião 

 

Fonte: Instituto..., 2010 

 

Diversas músicas deste CD possuem referência à crença católica. Além das músicas, o 

encarte traz diversas imagens dos atrativos turísticos da cidade, de forma a lembrar as 

imagens de um cartão postal. 

 

Figura 43 – Cartão Postal Musicado de Bananal 

 
Fonte: Leal et al, 2011. 

 

Em Bananal, a Prefeitura Municipal criou o Projeto de Lei Complementar nº 06 de 18 

de julho de 2011 que instituiu o Plano Diretor Participativo do Município. Nesta lei, o Artigo 

6º constitui os objetivos específicos do Plano Diretor da cidade em seu primeiro item trata da 

preservação visando “recuperar e conservar o patrimônio cultural de Bananal, seus edifícios 
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mais representativos da época colonial e seus espaços compreendidos no centro histórico” 

(BANANAL, 2011, p. 03).  

A conservação do patrimônio é de extrema importância para o desenvolvimento do 

turismo histórico na cidade. Contudo, apesar de instituído em lei, a restauração do patrimônio, 

com objetivo de recuperar o centro histórico e conservar o passado da cidade, não se realiza 

efetivamente. Os edifícios que compõem a paisagem histórica da cidade estão necessitando de 

restauração e de ações que efetivem o objetivo estipulado no Plano Diretor. 

Em 2013, houve o lançamento de um concurso público do projeto de restauração do 

Solar Aguiar Vallim promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)-SP com 

incentivo do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura Programa de 

Ação Cultural. O escritório VD Arquitetura D Ltda, foi o primeiro colocado do concurso e 

premiado com 700 mil reais (SÃO PAULO, 2013). 

A proposta incluía a integração do Solar Vallim com seu entorno, promovendo o 

aumento do uso do local, adaptado para os padrões de acessibilidade estabelecidos na 

NBR9050, consequentemente um estímulo ao turismo (Figura 44). Anos após a proposta ter 

sido enviada, não há previsão da implantação da restauração do edifício na cidade. 

  

Figura 44 – Projeto de restauração do Solar Vallim 

 
Fonte: VD Arquitetura, 2013 

 

No item VIII do Plano Diretor de Bananal, aparece o tema “turismo”,  se prevê: 

 

Elaborar projeto urbano que vise a valorização dos registros mais expressivos da 

arquitetura de época, crie uma atmosfera propícia à visitação de turistas, incentive os 

estabelecimentos de gastronomia à adoção de um padrão de atendimento mais 

esmerado que associe circuitos de visitação aos pontos de maior atratividade 

(BANANAL, 2011, p. 4).  

 

 

Em seguida, no parágrafo IX, é prevista “manutenção de acordos e convênios com 

entidades culturais e com a iniciativa privada visando a realização de eventos e a manutenção 

e ampliação do patrimônio cultural existente no município” (IDEM, 2011). 
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O Plano Diretor da cidade ainda enfatiza programas de incentivos Culturais, de 

Incentivo a Paisagem e a Conservação do Patrimônio Histórico como meios de promover o 

fomento do turismo e geração de renda de forma responsável e sustentável. 

Observando a cidade no ano de 2017, foi possível notar que estes incentivos existem 

apenas na lei, mas não se efetivam no espaço. Por exemplo, é comum encontrar edificações 

religiosas com a pintura descascada (Figura 45a) e antigos prédios, como o da Santa Casa, 

com remendos de concreto (Figura 45b). 

 

Figura 45 – Edificações históricas em Bananal com indícios de degradação 

 
Fonte: Autora. 

 

Outro agravante mascara a situação do descaso com a restauração: a placa da 

restauração da capela do cemitério foi anunciada como obra do governo estadual, contudo, 

nas diversas visitas técnicas realizadas na cidade, em nenhuma delas se encontrou 

trabalhadores na obra (Figura 46). 

 

Figura 46 – Placa de restauração da Capela do Cemitério 

 
Fonte: Autora. 
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Em outubro de 2017 foi inaugurada a nova sede da Delegacia de Bananal (Figura 47). 

As obras ultrapassaram 1 milhão e trezentos mil reais. Foram feitos reparos nas instalações 

hidráulicas, elétricas e telefônicas. “O prédio possui dois pavimentos, com 12 salas — 

incluindo dependência para atendimento –, plantão policial, celas, alojamento para os 

policiais, sete banheiros, área de serviço, cozinha e saguão” (FIGUEIREDO, 2017, p.1). 

 

Figura 47- Inauguração da Nova Delegacia 

 

Fonte: (Na ordem) Autora; Figueiredo, 2017. 

 

A administração pública de Bananal alega ter traçado um caminho que visa gerar 

desenvolvimento para a cidade, por meio do turismo, seja por participação da prefeitura por 

meio de parcerias e convênios, ou ainda por iniciativa dos cidadãos bananalenses (Figura 48). 
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Figura 48 – Ação da Associação de Artesãos para Pré-reforma do Solar Aguiar Valim 

 
Fonte: Autora. 

 

Após analisar as diversas imagens da cidade divulgadas por meios oficiais, é possível 

notar que há um grande interesse na promoção da imagem voltada ao turismo cultural e 

natural, ressaltando aspectos culturais que distinguem a cidade de Bananal das outras 

pequenas cidades históricas existentes na região. Se, por um lado, a imagem hegemônica é 

evidenciada de diversas formas em uma escala vertical, provendo o discurso de cidade 

histórica, de outra forma, há a percepção por parte da população moradora da cidade, em uma 

perspectiva invertida, a representação nasce no cotidiano urbano. 

 

 

5.3 A Imagem Real: Espaço Vivido 

 

A imagem divulgada pela prefeitura ou gerada em meio aos lugares sociais, evidencia 

a vocação turística da cidade de Bananal. Estas imagens podem ou não serem endossadas 

pelos moradores da cidade. 

A pesquisa realizada com 10 munícipes teve como objetivo identificar a representação 

da imagem da cidade no aspecto social e quais os elementos das paisagens com que a 

população possui maior identificação e, assim, contribui e influencia no cotidiano urbano. A 

escolha desses entrevistados indicados foi feita de forma a conseguir uma maior diversidade 

de categorias sociais. 
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A maioria dos entrevistados nasceu na cidade de Bananal, sendo que 30% deles já 

haviam residido em alguma outra cidade por algum tempo antes de voltar para sua cidade 

natal. O Gráfico 3 mostra o local de origem dos entrevistados. 

 

Gráfico 3 – Local de Origem dos Entrevistados 

 

Fonte: Autora. 

 

A faixa etária dos entrevistados varia de 26 a 86 anos e, apesar deste aspecto significar 

uma grande variedade de vivências em diferentes épocas da cidade de Bananal, o ponto 

determinante para a escolha dos entrevistados foi a diversificação dos segmentos que estes 

representam. 

Dividiram-se os entrevistados em quatro grupos de interesse sendo: artesãos, 

empreendedores, administração pública e moradores.  

No grupo de artesãos incluiu-se todo aquele que possui algum vínculo com o 

artesanato da cidade; no grupo de empreendedores foram incluídos os fazendeiros, os donos 

de hotel-fazenda ou ainda representantes religiosos, categorizados desta forma nesta pesquisa 

devido a promoção de festas e a grande quantidade de posse de terras; o grupo de 

administração pública abrangeu todos os funcionários ligados à prefeitura e, no grupo dos 

moradores, foram inseridos representantes dos demais habitantes da cidade. Esta divisão 

resultou em uma distinção de segmentos, conforme demonstra o Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Grupos de Representação dos Entrevistados 

 

Fonte: Autora. 

 

Em Bananal, há uma diferença clara entre o centro histórico e os bairros, isso ocorre 

devido à necessidade de conservação dos edifícios tombados como patrimônio histórico no 

centro urbano. Nos folhetos da cidade encontra-se a área central em destaque com potencial 

turístico e cultural (Figura 49). 

 
Figura 49 – Centro Urbano de Bananal-SP 

 
Fonte: Autora 
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O estudo das Representações Sociais, visando entender representação social da cidade 

de Bananal-SP resultou em um ensaio seguindo a metodologia dos Fluxogramas de Spink 

(2004). 

A composição dos gráficos seguiu criteriosamente as etapas sugeridas por Spink 

(2004), descritas na metodologia. 

A aplicação da entrevista forneceu dados sobre a imagem que o morador faz de sua 

cidade e nos permitiu perceber se esta visão reforça ou não o discurso divulgado pelos órgãos 

oficiais. Para a realização das entrevistas foi utilizado o método qualitativo utilizando um 

roteiro com perguntas abertas. As entrevistas foram feitas durante as visitas técnicas à cidade 

estudada e sua realização ocorreu na casa do entrevistado, em lojas, praças, entre outros locais 

considerados apropriados pelos entrevistados. 

Para a realização desta pesquisa, foram elaboradas oito perguntas abertas, baseadas 

nas questões utilizadas por Lynch (1997, p.15), com possibilidade de justificativa de resposta 

(o questionário consta em documento anexo – ANEXO 2). As questões tiveram o intuito de 

identificar qual o tempo de convivência do entrevistado na cidade, sua origem, quais os 

elementos da paisagem urbana com os quais a população possui maior afinidade e quais os 

espaços que esta população identifica como de maior importância para a cidade. Utilizou-se 

do recurso do uso da imagem na entrevista, solicitando que o entrevistado identificasse a 

imagem e classificasse a sua importância de acordo com suas experiências pessoais.  

A entrevista foi realizada com moradores de diferentes regiões da cidade e segmentos 

sociais, sendo esta escolha crucial para determinar se a localização da moradia interfere na 

percepção do morador sobre a cidade
1
. 

Foram entrevistados 10 moradores da cidade de Bananal-SP escolhidos pelo método 

“bola de neve” (VINUTO, 2016, p.3); este método utiliza da escolha de documentos ou 

informantes-chave nomeados de sementes para localizar outras pessoas com o perfil 

necessário para serem entrevistados. As sementes ajudam o pesquisador pois utilizam de sua 

própria rede pessoal para formar a amostragem.  

Este método, apesar de bastante utilizado, ainda não é demasiadamente discutido. 

Neste método, há o risco de a pesquisa ficar saturada e, eventualmente, os contatos não se 

                                                 
1
 A entrevista passou pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP, registrada 

na Plataforma Brasil, sob o CAAE 56531116.3.0000.5503 e somente foi aplicado o questionário após 

a sua aprovação. Os entrevistados assinaram o documento de Responsabilidade e de 

Confidencialidade, este último no caso do entrevistado desejar que sua participação se mantenha 

anônima. 
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disponibilizarem em conceder a entrevista, contudo, é uma das formas de amostragem mais 

indicada para pesquisas qualitativas em regiões de difícil acesso e estudo (IDEM, 2016, p. 4). 

Para a escolha da amostragem, foi levado em consideração o local de moradia do 

entrevistado, buscando privilegiar diferentes setores da sociedade, seja por classe social, área 

de atuação ou região geográfica. A quantidade de pessoas entrevistas foi escolhida levando-se 

em consideração a amostragem feita por Kevin Lynch (1997) para as cidades de Los Angeles 

e Jersey City, na década de 1960. De acordo com Spink,  

 

a análise centrada na totalidade do discurso é demorada e consequentemente 

estes estudos têm utilizado poucos sujeitos. “Trata-se assim, de um exemplo 

do que chamamos acima de ‘sujeitos genéricos’ que, devidamente 

contextualizados, têm o poder de representar o grupo no indivíduo” (SPINK, 

2004, p. 129).  

 

Ao flanar por Bananal com intuito de realizar uma “pesquisa etnográfica”, o primeiro 

prédio a chamar atenção foi o Solar Aguiar Valim, casa colonial dos áureos tempos do café, 

hoje ressignificado como a “Casa do Artesão”, recheada de artesanato criativo da cidade.  

A “Casa do Artesão” (Figura 50) funciona dentro do Solar Aguiar Valim – edifício 

tombado como patrimônio histórico e permitiu contato com o primeiro entrevistado E1. 
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Figura 50 – Solar Manoel de Aguiar Vallim 

 
Fonte: Autora. 

 

No Solar funciona a cooperativa de artesãos de Bananal, o prédio foi construído em 

1855, no auge das plantações de café. O prédio, tombado pelo CONDEPHAAT em 1976, já 

foi abrigo da escola municipal e também da prefeitura. Embora seja um prédio público, sua 

reforma tem sido em grande parte feita com ajuda da própria população desde 2001. E1 

esclarece que “a reforma aqui (do prédio histórico) é feita por bingo, evento. Todo dinheiro 

que entra aqui é voltado para a reforma” (E1, 2016, p.1). Nesta cooperativa, os artesãos 

recebem pelo trabalho vendido e destinam uma porcentagem para a reforma do prédio. O teto 

está sendo reformado e algumas partes da parede restauradas.  

Um curioso artista local que atendia o público para venda de produtos artesanais, 

buscou conversar sobre o motivo da visita à cidade, portando tantas anotações e fotos. Assim 

que o artesão entendeu do que a pesquisa se tratava, logo quis participar. 

Este primeiro entrevistado indicou outras três pessoas. Os demais entrevistados foram 

indicados conforme a Figura 52, sendo eles donos ou atendentes de loja, políticos e 
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funcionários públicos, todos moradores da cidade. Nos locais onde não se encontrava a pessoa 

indicada ou esta não podia responder, pedia-se que se indicasse alguém para substituí-la. 

Os entrevistados foram nomeados nesta pesquisa utilizando a letra E, de Entrevistado 

para manter o sigilo na fala individual, acompanhado de numeração correspondente à ordem 

em que as entrevistas foram realizadas. Para melhor compreensão dos depoimentos, será 

apresentado um resumo com o perfil de cada entrevistado: 

O entrevistado E1, possui 49 anos, nasceu na cidade de Bananal, é um artesão que 

colabora com associação no Solar Aguiar Vallim com sua arte e com seu trabalho na área de 

vendas. A E2 possui 39 anos e é uma artesã, dona de uma pequena loja de crochê e 

revendedora de produtos para o lar. O E3 possui 68 anos, é formado em Contabilidade e é o 

dono de um hotel-fazenda na cidade. Possui parceria com redes de televisão para gravação de 

novelas. O E4 possui 57 anos, é Ex-vice-prefeito da cidade, dono de um comércio na área 

central, agricultor e pecuarista. O E5 possui 35 anos, é um representante religioso da cidade, 

promove festas e celebrações religiosas em diversas épocas do ano. A E6 possui 86 anos, é 

dona de uma pequena pousada no centro da cidade, mãe de políticos da cidade, escreveu o 

livro “A história de minha vida”, em que conta como é viver em Bananal desde o início do 

século XX. O E7 possui 29 anos e é Agente de Trânsito da prefeitura. Ele respondeu o 

questionário em substituição à secretária de turismo. O E8, possui 59 anos, é funcionário da 

prefeitura de Bananal e agente de turismo na cidade de São José do Barreiro. A E9 possui 26 é 

formada em Logística, nascida em Bananal, estudou em Barra Mansa e retornou à cidade a 

pedido da mãe, sem emprego em sua área de formação começou a trabalhar como vendedora 

de um pequeno comércio de uma amiga. O E10 é fazendeiro, formado em Administração e 

atua em parceria como sua esposa, psicanalista e herdeira da fazenda. Idealizadores de um 

projeto que pretende mostrar ao turista como funcionava a fazenda aos olhos do escravo 

(Figura 51), atraíram os olhares de religiosos e assim começaram a receber o “Turismo 

Místico”. 
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Figura 51- Vida Escrava na Casa Grande  

 
Fonte: Autora. 

 

A indicação destes entrevistados pelo método bola de neve é demonstrado na Figura 

52. Entre as dificuldades para a realização das entrevistas estão os casos em que o 

entrevistado teve receio de responder às questões a um desconhecido e entrevistados 

indicados que se encontravam com problemas de saúde. Os indicados com a letra R no início 

são aqueles que, por ventura, não puderam ou não quiseram dar entrevista para esta pesquisa. 

R1, um Guia de Turismo na cidade preferiu dar depoimento informal, recusando-se a 

responder ao questionário desta pesquisa, mesmo assinando o Termo de Consentimento. O 

R2, dono de uma fazenda na cidade, respondeu diversas questões sobre sua fazenda, mas 

alegou não poder assinar o termo. A R3, dona de uma loja de tecelagem da cidade, preferiu 

não responder ao questionário. O R4, dono de outra tecelagem na cidade não pôde responder. 

A R5, dona da antiga Pharmácia da cidade, não pôde responder, por estar de repouso, 

seguindo recomendações médicas. 
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Figura 52 – Indicações dos Entrevistados pelo Método Bola de Neve 

 
Fonte: Autora.. 

 

5.4 Composição dos Resultados da Imagem da Cidade por Meio da Análise em 

Representação Social 

 

A análise do conteúdo das entrevistas foi realizada em cinco etapas pontuadas por 

Spink (2004, p. 130), sendo: 

1) A transcrição da entrevista, mantendo a originalidade da fala. 

2) A leitura flutuante do material, compreendendo as pausas, respirações 

profundas, diferenciando a entonação e volume na voz do entrevistado, demonstrando sinais 

de tristeza ou entusiasmo e a defesa de alguma versão dos fatos. 

3) Definição do objeto de representação: a representação social da cidade foi 

elaborado o mapeamento do discurso utilizando seus elementos cognitivos baseado nos temas 

emergentes definidos a partir da leitura flutuante do pesquisador.  

4) Elaboração de mapa de discurso. Este mapa dividiu as ideias e dimensões 

contrapondo aspectos como o objeto de análise do entrevistado, dado oficial pela prefeitura, a 

percepção do entrevistado e análise emocional. 

5) Transposição dos dados para um gráfico pontuando elementos cognitivos, 

práticas e investimentos afetivos. O gráfico atuou como um fluxograma que se iniciou a partir 

do enfoque da pergunta seguindo para os assuntos produzidos pelo tema, chegando ao 

fechamento de cada assunto. 
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Utilizando o gráfico, foi produzido o mapeamento das áreas, contrapondo as diferentes 

faces da cidade registradas pelo discurso social, dos moradores, com o discurso oficial da 

cidade, chegando a um resultado comum.  

Foi realizada ainda uma análise quantitativa de informações do Setor Censitário do 

IBGE que ajudou na compreensão de dados econômicos, faixa etária, quantidade demográfica 

e deslocamentos pendulares, o que contribuiu na discussão sobre a importância da imagem da 

cidade para seu desenvolvimento, levando-se em conta a transformação do espaço, as 

questões econômicas e a qualidade de vida da população residente nesse espaço.  

A partir dos gráficos e mapas elaborados por meio das falas das entrevistas, foram 

analisados os discursos de cada grupo de interesse, dividindo os entrevistados em cada um 

destes grupos de acordo com suas falas e interesses e influências dentro do espaço urbano. 

Resultando assim em uma análise complexa entre as imagens oficiais e sociais considerando 

que estas falas convergem e divergem em diferentes momentos de acordo com os grupos e 

seus interesses. 
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6 CATEGORIAS DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO REVELADAS E 

ANALISADAS 

 

Os principais temas identificados nas entrevistas foram: Turismo, cidade, ligação 

afetiva, imagem, educação, passado e meio ambiente. A partir destes temas foi elaborado um 

Mapa de Associação de Ideias (SPINK, 2004, p.99) conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 Mapa de Associação de Ideias 

MAPA DE ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS 

TURISMO CIDADE LIGAÇÃO 

AFETIVA 

IMAGEM EDUCAÇÃO PASSADO MEIO 

AMBIENTE 

NATUREZA PEQUENA FAZENDA SOLAR TRANSPORTE TURISMO CACHOEIRAS 

FESTAS CENTRO SOLAR IGREJAS DESENVOLVI-

MENTO 

ESCRAVOS PECUÁRIA 

ESTRUTURA CUSTO 

DE VIDA 

RELIGIÃO FAZENDA  TRADIÇÃO PLANTAÇÃO 

ORGÂNICA 

CONTEXTO 

HISTÓRICO 

SEGU-

RANÇA 

 NATUREZA  RIQUEZA  

Fonte: Autora. 

 

Após a elaboração do Mapa, utilizou-se de cada um dos temas emergentes para 

discutir a representação social do espaço urbano. 

 

 

6.1 Turismo 

 

O primeiro tema, “Turismo”, aparece em destaque na maioria das entrevistas, sempre 

ligado ao contexto histórico e à necessidade de infraestrutura, como se pode observar na 

Figura 53: 
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Figura 53 – Turismo 

 

Fonte: Autora. (Produzido a partir das entrevistas com 10 moradores de Bananal-SP) 

 

O referido tema apareceu em destaque nas entrevistas. Segundo E10, Bananal possui 

um potencial turístico muito grande e o entrevistado acredita que poderia haver uma maior 

exploração econômica sobre o tema, o que traria enormes benefícios para a cidade. 

Sabendo que em Bananal há pessoas, como é o caso de E1 e E2, que vivem do turismo 

e da venda de sua arte (artesanato e crochê), a administração local, segundo os entrevistados, 

deve pensar “em políticas públicas institucionais voltadas mais para o cidadão” (E10, 2017, 

p.1), com o intuito de aproveitar as ferramentas que estão disponíveis nos dias atuais. 

A cidade de Bananal se apoia em seu contexto histórico e na pujança dos tempos do 

café para atrair o turismo cultural, contudo, essa articulação entre o passado e o presente se 

faz necessária para que haja um real aproveitamento de sua estrutura preservada, gerando 

momentos positivos e conhecimento cultural para os turistas. 

As festas religiosas aparecem como um conflito nas entrevistas.  E10 defende que as 

festas religiosas trazem prejuízo para as cidades pois causam um grande alarde e um pequeno 

retorno financeiro. Sobre os comércios instalados para as demandas das festas, E10 afirma: 

 

Eu diria o seguinte... Esses eventos (religiosos), eles já foram muito fortes no 

passado. Hoje, eles são insignificantes. Eles não trazem nenhum (...) 

benefício para a cidade; muito pelo contrário, eles trazem malefícios. Por 

que? Porque toda parte comercial (...) vem de fora, vem das barraquinhas: as 

barracas de bebida, (as) barracas de jogo, (as) barracas de alimentação, 
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(tudo) vem de fora, são festeiros que andam de município em município, 

entendeu? E, da forma mais desordenada possível e pagam um alvará 

simbólico para a prefeitura e que é disciplina e utilização do solo né, em todo 

espaço urbano então... a partir daí está instalado o caos porque eles atendem 

os festeiros a prefeitura ganha um dinheirinho... resolve o problema lá do 

padre com a festa dele, entendeu? Até o carnaval, (...) se você olhar, o 

município ainda faz carnaval, mas nenhum município vizinho faz carnaval. 

Só aqui. Por que isso? Por que a gente não segue a maioria, nesse caso? 

Porque o carnaval também não traz resultado (...)o que a gente recebe de 

verba nesses eventos é insignificante (E10, 2017, p.6). 

 

Já sobre o ponto de vista do representante religioso, o problema, segundo E5, não são 

as festas em si, mas sim a falta de infraestrutura urbana:  

 

O próprio centro, aqui é um centro que só tem duas ruas praticamente; então, 

a gente precisava de mais ruas para desafogar esse centro aqui e até mesmo 

placas sinalizando alguns centros históricos (até) às fazendas que tem em 

Bananal. Então acaba que a gente conhece muitas coisas aqui quando 

alguém nos leva (...)], mesmo assim, o povo (turistas) vem e a gente 

encontra a melhor maneira de acolher essas pessoas (E5, 2017, p. 3). 

 

A questão da falta de sinalização das fazendas e dos trajetos turísticos aparece na fala 

de E8 e de E4. Segundo estes entrevistados, o turista necessita seguir aleatoriamente na cidade 

para conseguir encontrar atrações. 

A cidade de Bananal possui apenas um Guia de Turismo Regional habilitado pela 

Cadastur, um aposentado que cursou o técnico da ETEC móvel, em 2012, e que expôs que é 

rara a procura por esse tipo de serviço na cidade (R1). 

Segundo E4, as cidades, outrora consideradas mortas, ressurgem justamente por conta 

do turismo. Esse turismo, segundo o entrevistado, demanda principalmente do estado do Rio 

de Janeiro, fato afirmado também pelo E3.  

Segundo E4, existem mais de 300 sitiantes que moram no Rio de Janeiro. Esses 

sitiantes mantêm um caseiro em Bananal e retornam para a cidade somente aos finais de 

semana, feriados e férias. Para E4, o grande problema da cidade é que o comércio fecha aos 

finais de semana e, como cidade turística, o comércio de Bananal deveria permanecer aberto 

principalmente os sábados e domingos, onde há um aumento no fluxo de turistas. Outro 

grande problema apontado pelos entrevistados é a falta de placas que sinalizem a importância 

dos edifícios históricos, dos monumentos e dos espaços preservados no município. E4 afirma 

que o turista de hoje quer aprender sobre o espaço que visita, deseja tirar foto para colocar em 

redes sociais mostrando o significado e importância do espaço consumido. 
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Não faltam ideias para a estrutura urbana como um meio de melhorar o turismo na 

cidade de Bananal, como ressalta E4: 

 

Eu falei algumas coisas aqui... mas com estudo você pode criar mais coisas... 

aí você cria um projeto desse município e muda a cara desse município e 

quando a pessoa chegar aqui vai se sentir em um local bacana legal e com 

bastante coisa padronizada... calçada padronizada as nossas calçadas não tem 

padrão nenhum... uma é de um jeito a outra de outro jeito uma cheia de 

buraco a outra também é cheia de buraco... uma tem lugar para subir 

cadeirante e outra já não tem... umas tem poste vários postes no meio da 

calçada como que um prefeito deixa colocar poste no meio da calçada... não 

passa nem uma pessoa e nem um cadeirante... se você quiser eu te levo em 

um lugar ali dentro da cidade que a eletro veio e colocou os postes dentro da 

calçada... como você quer que as pessoas venham... então falta comando... 

falta pessoas que tenham responsabilidade... olha você tem turista e não vai 

colocar esse poste no meio da calçada... eu te mostro uma rua de ponta a 

ponta cheia de poste no meio da calçada não passa um ser hum... não passa 

duas pessoas juntas... e colocaram recentemente não foi colocado há trinta 

anos não... foi colocado há pouco tempo... colocaram faz uns três anos atrás 

e todo mundo fechou os olhos (E4, 2017, p.7). 

 

Para diversos entrevistados, as cachoeiras e a serra da Bocaina deveriam ser mais 

valorizados pelo Ecoturismo.  

É perceptível que não faltam ideias para melhoria da situação atual do turismo na 

cidade de Bananal, contudo, ainda há um grande problema na articulação de ideias entre os 

diversos grupos que compõem a sociedade. Para que haja uma ação de melhoria conjunta, 

segundo as entrevistas, é preciso que o turismo na cidade aumente, se atentando para os 

quesitos quantidade e qualidade. 

 

 

6.2 Cidade 

 

No conceito de cidade pequena, Bananal possui diversos elementos como 

demográficos que a caracterizam como tal (Vide Capítulo 2). Sobre a cidade pequena foi 

elaborado o Figura 54 de acordo com a metodologia de nós elaborada por Spink (2004, p. 

103). 
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Figura 54 – Cidade Pequena 

 

Fonte: Autora (Produzido a partir das entrevistas com 10 moradores de Bananal-SP) 

 

As questões, inerentes a uma cidade pequena, aparecem e se reafirmam, para os 

moradores de Bananal, ora como aspectos positivos ora negativos.  

O interconhecimento é considerado um aspecto positivo pelos residentes no 

município, pois todos se conhecem pelo nome, o que estabelece uma relação de segurança 

social. Segundo E2,  

 

E aqui hoje a gente ainda deixa... assim...  sabe... portão nenhum é trancado 

não tem alarme nada... não tem uma grade aí com choque elétrico (sic). A 

cidade inteira é desse jeito que você está vendo aí, não tem nada trancado... a 

bicicleta, você vai no mercado, é tudo encostada, olha... não tem nenhuma 

trancada. Só que ninguém pega, sabe, um já sabe que é do outro e ninguém 

vai pegar. Aí se alguém chega lá e pega, aí meia hora depois aparece... que 

alguém já viu e disse “Olha, é de fulano, devolve lá” (E2, 2016, p.3). 
 

O custo de vida na cidade não é alto como nas grandes capitais, contudo, os moradores 

possuem a opção de comprar itens que são caros no comércio local na cidade vizinha. Para 

E2, 

 

[...] o pessoal do município gasta o dinheiro nas cidades vizinhas que são 

maiores e tem um preço melhor e tem uma série de coisas, mas o que mora 

na área rural não... ele gasta no município e por isso você tem que ter um 

projeto e uma política pública voltada para a área rural e uma política 

pública voltada para o turismo (E2, 2017, p.4). 

 

Os tipos de comércio existentes na cidade de Bananal são demonstrados na Tabela 3 - 

Tipos de Comércio 
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Tabela 3 - Tipos de Comércio 

 

Fonte: G1, 2013 

 

Por meio das visitas à cidade foi possível notar que o varejo do vestuário, era comum e 

variado, contudo os preços veiculados nesses comércios era, muitas vezes, inacessível para 

maioria dos moradores. 

Os moradores de bairros próximos ao centro possuem uma facilidade em sua 

mobilidade, com acesso a veículos motorizados. Entretanto, o morador da zona Rural de 

Bananal, que não possui acesso ao veículo individual motorizado, também tem dificuldade no 

acesso ao transporte público. 

Alguns bairros rurais, citados nas entrevistas, foram: Villa Bom Jardim, Centro, 

Cerâmica, Laranjeiras, Niterói, Formigas, Rialto e Sertão (Zona Rural). O ônibus municipal 

passa diariamente somente em um dos bairros da cidade o Villa Bom Jardim, “tem um 

(ônibus) para o sertão, mas ele vai três vezes por semana só” (E7, 2017).  

O Decreto, nº 491 de 10 e março de 2017 “Define os novos valores das tarifas de 

transportes coletivos na linha Bananal(Centro) X Bairro Vila Bom Jardim X Bairro das 

formigas [...]” (BANANAL, 2017, p.9). A tarifa do transporte coletivo na cidade é de 2 reais e 

40 centavos desde então, o último ajuste havia ocorrido em janeiro de 2016. 

Sobre a diferença social entre os diferentes bairros das cidades, manifestada pela 

linguagem arquitetônica das casas, E6 relata: 

 

Não, lá (nos bairros) não tem é movimento, né! Mas lá tem uns casarões, 

umas casas boas modernas e, tanto lá como aqui, é tudo pavimentado né, um 

lugar antigo que é mais movimentado com as casas populares né?!Lá para o 

lado da Vila (bairro Vila Bom Jardim), tem as casas populares e, aqui do 

lado do ribeirão, também tem as casas populares que tem bastante 

movimento também, mas o movimento maior é no centro (E6, 2017, p. 3). 

 

O crescimento dos bairros no município aconteceu de forma desordenada. Uma parte 

da cidade ainda hoje não recebeu infraestrutura e saneamento básico, além de algumas áreas   

possuírem grande risco de erosão (E4):  
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O centro tem a rua principal e a rua paralela a principal você está 

entendendo? E nos bairros é um crescimento desordenado em cima de 

morros onde a prefeitura não exige... diz que não pode não pode quando 

chega época de chuva fica essas caídas de-de-de:: terra caída esbarrancado 

tudo e não toma atitude porque:: se administra muito com o coração e não 

com a razão... a eu tenho dó coitadinho deles não tem onde morar... 

coitadinho deles é assim que funciona aqui... entendeu... isso tem que acabar 

tem que ser um pouco mais profissional... o político tem que ser um pouco 

mais de gestor de dizer aqui não pode ou aqui pode... aí quando vem as 

tragédias que acontece tudo... talvez não só aqui como em outros lugares... 

mas aqui é mais fácil da gente né... da gente coibir essa situação você está 

entendendo? (E4, 2017, p.5). 

 

O estudo de Gagliardi (2017, p.35) comprovam que a há locais com grande risco de 

erosão na cidade, conforme a Figura 55. 

  

Figura 55 Níveis de escorregamento em Bananal-SP 

 
Fonte: Gagliardi, 2017, p. 35. 

 

Além dos problemas relacionados à moradia, há a questão dos acessos à cidade. Aqui, 

os temas cidade pequena e turismo se interligam, pois a estrada é reconhecida como um item 
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essencial para obter acesso à cidade. Além da infraestrutura relacionada ao calçamento das 

pistas, aparece a necessidade de se criar uma rota entre as cidades históricas do “Fundo do 

Vale” como possibilidade de passeios com veículos alternativos. Sobre a Rodovia dos 

Tropeiros, E10 se posiciona: 

 

[...] chama estrada dos tropeiros aonde não pode passar uma tropa de cavalos 

entendeu... não que esteja voltando no tempo mas turismo é isso é passeio a 

cavalo... É um passeio a charrete é um passeio de bicicleta entendeu? O cara 

sai daqui a cavalo e vai até a cidade vizinha Arapeí e dali você pega o carro e 

vai até São José do Barreiro e pega um cavalo e vai fazendo essas trocas e aí 

vai dinheiro que está circulando a eu saio de São Paulo e vou para o Rio de 

Janeiro e ele deixa o carro aqui em Bananal e vai fazendo essas vias aí a vou 

fazer um passeio e vou fazer uma caminhada... vou fazer um trekking e vou 

dormir e tal lugar alguém me leva em tal lugar... contrata isso um pacote 

entendeu? (E10, 2017, p.6). 

 

Se a falta de estradas foi um empecilho ao crescimento da cidade, foi também um 

elemento que possibilitou a permanência da atmosfera histórica da cidade. O fato das pessoas 

estarem afetivamente envolvidas com o crescimento e dinamismo da cidade, procurando 

meios de criar melhorias na cidade, propicia uma aproximação do munícipe com os interesses 

da cidade, 

 

 

6.3 Ligação afetiva 

 

A ligação afetiva com os lugares promove o sentimento de pertencimento àquele 

espaço, vinculado às memórias, que se configuram como memórias coletivas. Essas 

lembranças são reconstruídas a partir das histórias contadas por seus pais, avós e outras 

pessoas que fazem parte de seu convívio social (HALBWACHS, 2004, 71). A Figura 56 

apresenta o fluxograma de ligação afetiva. 
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Figura 56 – Ligação Afetiva 

 

Fonte: Autora. (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

O espaço comum em cidades pequenas, normalmente é a praça. Em Bananal, a praça 

tem uso frequente tanto durante o dia como à noite. Essa interação entre as pessoas nos 

lugares públicos, como a praça por exemplo (Figura 57), cria uma maior relação social e um 

sentimento de segurança, conforme relatou E2: “Essa paz, olha, o tempo todo, todo dia. 

Qualquer hora da noite você vem e tem um monte de gente na praça, sentado, as casas estão 

cheias de gente do lado de fora” (E2, 2017, p. 4). 

 

Figura 57- Praça da Matriz 

 
Fonte: Autora. 
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As cerimônias religiosas também criam uma relação mais próxima com o espaço. Ao 

mostrar a imagem da matriz para os entrevistados, muitos relacionaram o espaço ao batismo 

dos filhos e ao casamento.  

A matriz (Figura 58) não foi indicada como local mais importante da cidade, mas 

sempre aparece relacionada à saudade de outros tempos. Como é o caso de E8: “Eu cantei em 

muito casamento dessa igreja. Eu fui voluntário, fiz painel, fiz desenho nessa igreja. Eu me 

casei lá há trinta e sete anos. Os meus filhos foram batizados lá, os meus netos foram 

batizados lá. Ela me traz muita recordação” (E8, 2017, p.4). 

 
Figura 58- Matriz de Bom Jesus do Livramento 

 
Fonte: Autora. 

 

O local que aparece em destaque na imaginabilidade da maioria dos moradores é o 

Solar Aguiar Valim. E10 esclarece: 

 

Porque ele marcou uma época e está até hoje ali imponente no marcando 

presença no meio de uma praça dando amplas possibilidades de utilização 

quer como ponto de negócio quer como loja, quer como centro cultural 

centro artístico entendeu? Só aí já foi escola já foi residência já foi escola já 

foi tudo ali. E já teve grandes festas grandes movimentos ali, então está 

sobre-existindo né e está resistindo ao tempo (E10, 2017, p.2). 

 

A Associação de Artesãos de Bananal, que utiliza o espaço do Solar, arrecada fundos 

para melhorias do local, como a reforma realizada no prédio. Não houve restauro no prédio, 

pois, conforme relatou E4, a intenção não era tornar o local parecido com o que era antes, mas 

sim, impedir que a construção desmoronasse por ação do tempo: 
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O prédio mais importante que tem aqui na cidade é o prédio Aguiar Valim, 

que é reformado pela população. O povo se uniu através de uma gestora 

chamada Vera. Essa pessoa faz todo o trabalho com todos os voluntários, e 

vai juntando (valores), paga um pedreiro, paga isso tudo, que aquilo estava 

em ruína. Ela levantou tudo. Depois de pronto, praticamente, eles vêm com 

um projeto de restauração que custou oitocentos mil reais. Fez o projeto, e 

até agora, nada! E recebeu oitocentos mil para fazer o projeto e, até agora, 

nada! Cadê o dinheiro? Até hoje ninguém viu (E4, 2017, p.4). 
 

Apesar do sentimento de pertencimento perceptível entre os moradores da cidade, 

pode-se notar que a falta de iniciativas do poder público em promover a restauração dos 

edifícios e ativar o turismo local, é um fator que agrava a saída das pessoas da cidade, ao 

mesmo tempo em que impulsiona ações de melhoria em ações independentes. 

 

 

6.4 Imagem 

 

Para Kevin Lynch, em “A imagem da cidade” (1997, p.7), a imagem de uma cidade é 

sempre construída. O autor delimita alguns elementos que estão presentes nas imagens que se 

constroem sobre a cidade: caminhos, limites, bairros, nódulos e marcos. 

Lynch também identifica a estrutura e identidade de uma cidade por meio de 

instrumentos, exemplificados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Instrumentos de Identidade Urbana 

INSTRUMENTOS DE IDENTIDADE URBANA 

REPRESENTAÇÃO SIGNIFICADO ELEMENTOS PERCEPÇÃO 

VIAS Conduzem o observador Ruas, avenidas, 

vielas 

DENTRO 

LIMITES Rupturas da linearidade, 

separam uma área de outra. 

Rios, estradas, 

viadutos, praças 

lineares.  

DENTRO 

BAIRROS Seções na cidade de 

tamanho mediano que 

possui uma característica 

comum. 

Texturas, usos, 

atividades, 

habitantes, grau de 

conservação, 

topografia 

DENTRO OU FORA 

PONTOS NODAIS Pontos estratégicos da 

cidade, que denotam 

Estações de ônibus, 

esquinas, praças 

DENTRO 
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intensidade ou densidade 

populacional. Local de 

centralidade. 

MARCOS Pontos de encontro. Ponto 

de referência. 

Edifício histórico, 

monumento, 

esculturas, possui 

aspecto memorável 

FORA 

Fonte: Autora (Baseado em Lynch,1997, p.16) 

 

Para Lynch (1997, p.17), apesar de cada indivíduo criar e sustentar uma imagem 

individual sobre um determinado espaço, essas imagens tendem a convergir em memórias do 

mesmo grupo. Desta forma, este estudo pretende ultrapassar os limites individuais e 

compreender as “imagens públicas” (IDEM, 1997, p.17). 

Por meio do fluxograma baseado na metodologia de Spink (2004), foram identificadas 

as imagens da cidade de Bananal de maior relevância, conforme a Figura 59. 

Figura 59 – Imagem da Cidade 

 
Fonte: Autora. (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

A proeminência do Solar Aguiar Vallim tem relação direta com a importância do 

proprietário do prédio, o comendador Vallim, rico fazendeiro de café no século XIX. Os 

moradores foram unânimes em reforçar a importância do passado do município e da história 

da cidade como forma de solidificar a imagem da cidade no momento atual. 

A Figura 60- Salão de Músicas e Festas do Solar Aguiar Vallim mostra o espaço 

alugado para festas no Solar Aguiar Vallim. 
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Figura 60- Salão de Músicas e Festas do Solar Aguiar Vallim 

 
Fonte: Autora. 

 

A Estação Ferroviária (apresenta sua importância por ter a estrutura importada da 

Bélgica, o que mostra a relevância do município no século XIX. A acuidade da cidade nos 

tempos do café traz consigo o poder da história de seus personagens principais como o 

comendador Aguiar Valim, os barões do café e os escravos, que possuem sua história contada 

por imagens e paisagens na Fazenda Coqueiros. 

 

Figura 61- Estação Ferroviária de Bananal-SP 

 
Fonte: Autora. 

 

As festas religiosas, a arte produzida pelos artesãos da cidade, o acolhimento e a 

segurança na cidade são ressaltadas pelos moradores a todo o momento: 
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Em Bananal você tem uma qualidade de vida, eu falo que a gente mora em 

um condomínio fechado [...] uma saída para o lado do Rio e a entrada para o 

estado de São Paulo de novo, então é um condomínio que a gente vive. A 

gente não tem problemas de assalto de assassinato de nada. Nós temos dois 

policiais que trabalham no município em uma divisa de estado... e esses dois 

policiais trabalham de plantão por dia. (E4, 2017, p.2). 
 

 

A Figura 62 mostra a disposição dos instrumentos de identidade urbana na percepção 

dos moradores. O mapa croqui foi elaborado a partir da cidade de Bananal, alterando, 

modificando e acrescentando pontos conforme observação e relatos dos entrevistados. 

 

 

Figura 62 – Croqui dos Instrumentos de Estrutura e Identidade em Bananal-SP 

 

Fonte: Autora (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

Conforme podemos observar na Figura 42, os principais pontos nodais da cidade são 

os edifícios religiosos: a Igreja da Matriz, a Igreja do Rosário, a Igreja da Boa Morte; os 

históricos: a Estação Ferroviária, a Pharmacia, o Solar Aguiar Vallim e os administrativos: a 

prefeitura. 

O item “educação” não aparece como elemento importante na descrição da 

imaginabilidade das pessoas, como se fosse algo além do alcance do território de Bananal. 
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6.5 Educação e Trabalho 

 

Em uma cidade pequena, que há poucos anos atrás não existia nem ensino médio, há 

menos de um ano foi instalado uma escola de ensino superior. A prefeitura fornece transporte 

para que os jovens possam cursar ensino técnico e superior em Barra Mansa, Estado do Rio de 

Janeiro. E2 esclarece: “tem (transporte) do governo que passa e umas (faculdades) 

particulares né? Aí tem um ônibus, quatro ônibus. Têm três micro-ônibus e um ônibus grande 

que sai da prefeitura todo dia, de segunda a sexta aí não paga” (E2, 2016). A Figura 63 

demonstra representação social de educação. 

 

Figura 63 – Educação 

 
Fonte: Autora (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

Para E9, “muitos jovens saem da cidade para estudar, para trabalhar; só alguns 

mesmos que ficam quando o pai tem uma condição para manter ou tem um comércio, aí 

ficam. Fora isso, todo mundo prefere ir embora” (2017). 

Para Souza (2010, p.25), a cidade como centro de gestão de território, sendo a sede de 

empresas, religião e política, necessita prover estrutura para que o desenvolvimento urbano 

ocorra. 

Incentivos à qualificação profissional como a implantação de uma unidade de 

faculdade semipresencial com cursos de Administração e Pedagogia, a Uniararas, bem como a 

facilitação de transporte para estudo na cidade vizinha, são alternativas para criar uma política 

de permanência dos jovens na cidade contribuindo para o desenvolvimento local. 

Faz-se necessário também a promoção de saberes afro-brasileiros, saberes populares, 

história oral e contos do Vale Histórico do Rio Paraíba do Sul, pois a criação de meios que 

incentivem os estudantes a terem contato com sua cultura, podem ser a base de sobrevivência 
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da cultura, dos contos, mitos, lendas e práticas de cura desenvolvidas na região (VITORINO, 

2014, p.91). 

“A cidade não é apenas o local onde se produzem bens, onde são comercializados e 

consumidos e onde as pessoas trabalham, uma cidade é um local onde as pessoas se 

organizam, se interagem [...]” (SOUZA, 2010, p.28). Para promoção de uma cidade que 

fomente a qualidade de vida de seus cidadãos, é necessário que haja a organização de meios 

sociais que permitam o desenvolvimento intelectual de seus moradores. 

Anteriormente a implantação do curso, que aconteceu em 2016, os professores da 

cidade cursavam a faculdade de Pedagogia em Barra Mansa, muitas vezes na faculdade 

particular UBM, conforme é estudado na tese de Diego da Costa Vitorino (2014, p.211). 

As condições de trabalho na cidade de Bananal também é também um agravante que 

promove a evasão da população jovem na cidade, conforme se pode observar na Figura 64. 

 

Figura 64 – Trabalho 

 

Fonte: Autora. (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

A maioria dos trabalhos na cidade é temporária ou informal. O serviço doméstico não 

é regularizado na cidade. Segundo os entrevistados, muitos aposentados habitam o local, os 

jovens possuem poucos empregos disponíveis, geralmente atuam no comércio dos pais. 

A Tabela 5 mostra a produção na Agricultura e Agropecuária em Bananal-SP. A 

Pecuária ainda é a principal atividade rural na cidade. A produção de leite de vaca também 

aparece em destaque, os fazendeiros que retiram leite da vaca na cidade possuem um tanque 

comunitário. A produção orgânica, recente na região, ainda não possui destaque. 
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Tabela 5- Agricultura e Agropecuária em Bananal 

 
Fonte: Instituto..., 2010 

 

As famílias que não possuem comércio ou relações com a administração municipal, 

podem recorrer a trabalhos em municípios vizinhos ou ainda atuam em trabalhos temporários 

nas fazendas e comércios da cidade. 

Os fazendeiros donos de hotéis, contratam força de trabalho nas épocas de alta no 

turismo conforme a necessidade, conforme relato E3: 

 

A gente faz rodízio que na realidade é o seguinte, não são vinte e cinco 

funcionários fichados... nós temos cerca de dezoito ou dezenove 

funcionários fixos e esses outros são... são assim, são diaristas que a gente 

pega para sábado e domingo porque o daqui não dá conta. Então quando 

vem um evento assim como hoje por exemplo nós temos uns três diaristas aí 

por que? Porque não está tendo evento aqui mas está tendo churrasco lá 

embaixo e a turma está lá em baixo entende. (E3, 2016, p.5).  

 

Os vendedores e artesãos são autônomos, inicialmente em uma cooperativa um grupo 

de Artesãos se reuniu para utilizar do prédio Solar Aguiar Vallim para vender artesanato. Hoje 

eles funcionam com uma colaboração mensal dos membros da “Associação de Artesãos de 

Bananal-SP” e possuem uma renda irregular, que depende da frequência do turista na cidade.  

Pequenos agricultores na região procuram na plantação de frutas e no preparo de 

doces, parcerias com os comerciantes da cidade para venda de seus produtos. Da mesma 

forma ocorre com os pecuaristas, há um tanque coletivo na cidade para estoque de leite para 

redistribuição em cidades vizinhas (E4, 2017, p.8).  

Outro fazendeiro afirmou que teve de reduzir a quantidade de empregados por conta 

da legislação trabalhista: 
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Ninguém quer produzir leite porque o problema do leite hoje é a mão de 

obra, ninguém quer trabalhar na área rural porque a vaca dá leite em dia 

santo feriado no carnaval natal tudo, aí você tem que programar aí vem o 

ministério do trabalho dizendo que você tem que ter turnos de trabalho para 

tirada de leite ou maquinários, mas mesmo assim você tem que começar 

cedo para tirar leite e mais tarde então tem que criar turnos. Só que o preço 

do leite é instável, um dia está custando um e cinquenta e no outro está 

custando um real. Então é um produto que você vende e você nunca sabe o 

quanto você vai receber no final do mês. Por isso que está todo mundo 

parando com essa atividade do ramo do leite. (E4, 2017, p.3). 
 

A falta de emprego reduz a permanência de jovens que concluem o ensino superior na 

cidade. E9 relatou a sua experiência em busca de qualificação, na faculdade de Barra Mansa: 

“Eu fiz logística (há mais de quatro anos), então, para eu trabalhar na minha área, eu teria que 

ir embora daqui” (E9, 2017, p.2). 

 

 

6.6 Passado e Memória 

 

Durante as entrevistas, é perceptível a importância do passado da cidade para os 

moradores. Para Hobsbawm (2003, p.38), o presente não deve ser uma cópia do passado, nem 

mesmo deve-se tomá-lo como modelo de forma não operacional. 

O passado não pode ser plenamente restaurado. Quando se tenta restaurá-lo, o que se 

tem é uma história fabricada, em que se passa a fabricar elementos de um passado imaginado 

(IDEM, 1997, p.28). Para sociedades atreladas ao passado, “paradoxalmente, o passado 

continua a ser a ferramenta analítica mais útil para lidar com a mudança constante, mas de 

uma nova forma” (IBIDEM, 1997, p.28). O passado é ressignificado, passa a fazer sentido, 

podendo ser utilizado para promoção da economia da cidade por exemplo. 

A Figura 65 indica os temas emergentes a partir das respostas sobre o passado da 

cidade de Bananal-SP. 
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Figura 65 – Passado 

 
Fonte: Autora. (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

Bananal, de acordo com E1, pode ser considerado “um museu a céu aberto”. Para isso, 

continua o entrevistado “Isso aqui tinha que ser cuidado e preservado não deixar construir 

mais prédios modernos e continuar essa preservação” (E1, 2016, p.1).  

Na Figura 66 é possível identificar a diferença brusca na paisagem do centro tombado, 

com ruas de paralelepípedo e prédio antigos e o posto de gasolina construído há pouco tempo. 

 

Figura 66- Posto de gasolina no centro de Bananal-SP 

 
Fonte: Autora. 

 

Para outros entrevistados, é importante a manutenção do passado, no entanto, o 

tombamento de edifícios pelo Patrimônio Histórico é considerado um assunto delicado: 

 

Teve uma determinada época que o patrimônio histórico iria tombar o queria 

propôs de a gente tombar aqui fez um reformar aqui, graças a Deus minha 

mãe não deixou, porque para mexer em uma janela aí tem que ter 
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autorização deles e a gente. Para você ter uma ideia casarão antigo não era 

para ter banheiro nos quartos, concorda? Por que? Antigamente o pessoal só 

usava o pinico como, e só tinha um banheiro, eu me lembro quando nós 

viemos para cá, eu devia ter uns cinco anos. Eu lembro que só tinha um 

banheiro lá, só tinha um banheiro o resto eram quartos, não tinha banheiro 

(E3, 2017, p.5). 

 

Na visão do E4: 

 

o CONDEPHAT é um órgão que ele só exige do proprietário mas não 

participa em nada e não ajuda em nada ele tomba o patrimônio eu acho em 

grau um, grau dois, grau três, grau três, grau quatro e grau cinco e o 

problema é do proprietário e o país de uns anos para cá só vive em crise e em 

uma cidade morta você não tem arrecadação. O proprietário que é dono do 

imóvel também não tem dinheiro para se fazer para reformar então você 

acaba virando refém de uma lei que você entendeu que o CONDEPHAT 

vem e te multa por uma série de fatores e você acaba ficando preso a essas 

multas desses órgãos que não te ajudam em nada... se ele fizesse algo ou 

financiasse alguma coisa com dinheiro para a reforma ou fizesse alguma 

coisa te orientando você  seguia o caminho dele... mas você tem que fazer o 

que eles querem e não te ajudam em nada... então praticamente o imóvel não 

é seu... o imóvel é do estado... ele tomba ele toma conta e ele exige o que 

tem que ser feito e você não pode fazer nada com o que é seu... eu até 

concordo que nós temos que preservar a história mas tem que ter uma ajuda 

também... você está entendendo? (E4, 2017, p.2). 

 

A necessidade de um incentivo financeiro, atrelado à preservação do patrimônio 

histórico privado se repete na questão ambiental como descrito no próximo tema. 

 

 

6.7 Meio Ambiente 

 

Desde o início do século XX os terrenos da cidade de Bananal foram destinados 

principalmente à pecuária. A Figura 67 mostra a RS ligada ao meio ambiente. 

Segundo relatos do E3, seu avô veio para a cidade em 1922 com objetivo de explorar a 

pecuária. A compra da fazenda já incluía as cabeças de gado que ali estavam. A fazenda teve 

sua renda ligada a essa prática até o ano de 1973, quando seu uso foi transformado em hotel-

fazenda. 
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Figura 67 – Meio Ambiente 

 
Fonte: Autora (Produzido a partir das entrevistas com moradores de Bananal-SP) 

 

Hoje o ecoturismo é salientado devido à quantidade de pessoas que frequentam a 

cidade por conta das cachoeiras e outras belezas naturais: 

 

Tem muitas cachoeiras tem muito lugar para ir tem muita água, desce água 

de tudo quanto é canto dessa serra e você pode ir com sua família você pode 

ir sozinho você pode ir acompanhado com amigos, você não quer ir em um 

lugar com uma grande quantidade de gente, vou para outro lugar tem essa 

opção no turismo rural. Hoje a Bocaina é o futuro de Bananal, a Bocaina a 

serra da Bocaina vai ser uma Campos do Jordão daqui a cinquenta anos. É 

um local que pode ser tornar uma cidade, um local que tem sua própria usina 

elétrica você entendeu? Tem um espaço para se fazer tudo novo. Fazer tudo 

que se. Uma nova cidade. Tem uma altura x tem uma temperatura boa... 

amanhã ou depois vai virar uma Campos do Jordão, não tem como escapar 

disso mais (E4, 2017, p.12). 
 

Alguns fazendeiros já investem na plantação de orgânicos, frutas e verduras, produção 

de doces e outros alimentos visando o comércio local. Para os moradores, essa é outra forma 

de diferenciar o turismo histórico de Bananal de outros lugares. 

Na visita técnica que se realizou em 2016, presenciou-se um pequeno foco de 

queimada na cidade, o que elevou consideravelmente a sensação climática no local. 

Entretanto, essas queimadas continuaram acontecendo e, em setembro de 2017, um incêndio 

tomou conta da Estação Ecológica de Bananal queimando mais de 1.200 hectares.  

O Decreto 526. De 23 de setembro de 2017 (ANEXO 4) alertou a situação de 

emergência na cidade, considerando que a ausência de chuvas, aliada a queimadas de alto 

impacto alastradas na área ambiental e convoca a participação de voluntários para colaborar 

nas ações de resposta ao desastre, bem como para facilitar a assistência às famílias afetadas 

(BANANAL, 2017, p.5). 



119 
 

Agentes da prefeitura declararam que o incêndio foi causado pelo calor intenso e pela 

ausência de chuvas, e que foi necessária a intervenção de helicópteros da Polícia Militar, e a 

força da defesa civil, bombeiros e voluntários, moradores da região que se mobilizaram para 

conter o fogo que iniciou na quarta-feira, dia 20 de setembro e foi controlado no domingo, dia 

24 de setembro (SÃO PAULO, 2017). 

Segundo E10, iniciativas de órgãos como a SABESP, em parceria com os fazendeiros, 

poderiam aumentar a qualidade de vida e diminuir impactos ambientais no local: 

Todas as nascentes, todos os afluentes do rio Bananal passam por áreas 

rurais... é envolver os produtores rurais num programa mais social 

entendeu... de recuperação da bacia hidrográfica... né? É isso que quer dizer 

investimento que é um pingo d’água para a SABESP (E10, 2017, P.2). 
 

A SABESP é responsável pelo saneamento básico e abastecimento de água na cidade. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Turístico de Bananal, 

 
[...] na área urbana, 97% do esgoto são coletados; e destes, 100% são 

tratados. Os 3% restantes equivalem aos bairros de Rancho Grande, Km 12 e 

Recanto Verde, que não são atendidos por rede coletora de esgoto. Os 

esgotos domésticos dessas localidades são lançados em fossas negras ou 

sépticas, ou “in natura”, nos corpos d´água próximos, que desaguam no Rio 

Bananal. O sistema principal de esgoto sanitário atende a sede urbana do 

município. A Estação de Tratamento de Esgotos do Sistema Sede, localizada 

próxima às margens do Rio Bananal, trata 4 litros de esgoto por segundo, o 

que representa um sistema eficaz; contribuindo para a conservação das águas 

do principal rio do município. Apesar dos esforços e dos sistemas de 

tratamento, o principal rio da cidade ainda sofre com a poluição 

(GAGLIARDI et.al., 2017, p.29). 

 

É claro que necessita haver um diálogo maior entre a prefeitura, os fazendeiros e 

outros moradores da região para que as demandas sejam atendidas e para que a cidade possa 

melhorar a condição de vida dos munícipes que ali habitam. 

 

 

6.8 Convergência de interesses 

 

É difícil separar em grupos exatos cada entrevistado desta pesquisa, pois vários deles 

possuem mais de uma função, embora todos sejam moradores da cidade, muitos artesãos são 

também comerciantes, muitos fazendeiros também são comerciantes e o representante 

religioso também representa interesses comerciais na cidade, por este motivo foi representado 

da mesma forma que os demais deste grupo. 
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Entretanto, foi feita uma divisão entre os diferentes grupos determinando a separação 

de acordo com a quantidade de tempo no dia que o entrevistado exercia cada função. Para 

melhor entendimento, foi estabelecida a Figura 68, baseada no estudo de Moscovici (1961, 

p.10). 

 

Figura 68 – Convergência de Interesses 

 
Fonte: Autora (Criado por meio da análise das entrevistas, adaptado de SOUZA, 2010, p.75) 

 

Como podemos notar no gráfico de convergência de interesses (Figura 68), diversos 

temas estão presentes nas falas de diferentes agentes sociais e, por isso, se houvesse o 

interesse de diálogo e criação de parcerias, a cidade de Bananal poderia criar um plano de 

desenvolvimento estratégico que incluísse toda a população. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente, as cidades brasileiras têm assumido modelos importados de 

desenvolvimento econômico e urbano acreditando serem as melhores opções para 

desencadear modernizações e encontrar soluções para os problemas de períodos difíceis 

enfrentados no país. Contudo, temos atestado o agravamento de muitos problemas, tais como 

aqueles ligados às disparidades sócio espaciais, pois tais modelos transpostos não 

funcionariam de forma automática em todos os lugares, sobretudo em contextos politicamente 

dependentes e culturalmente diversos.  

É necessário o entendimento e avaliação da dinâmica sócio espacial de Bananal, de 

suas atividades motoras e bases da identidade local, suas potencialidades para o 

desenvolvimento e a integração no contexto regional. Em um período em que se vive na 

região a expectativa relativa à elaboração do PDUI – Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado, exigida pelo Estatuto da Metrópole, questiona-se se a busca de ações conjuntas no 

âmbito microrregional ou regional do Vale do Paraíba não seria uma estratégia mais premente 

no momento para a obtenção de mais coesão social e reafirmação da identidade local. 

No contraponto à promoção de padrões globais de consumo pela indústria cultural do 

mundo globalizado, que privilegia os “centros” do sistema global (HALL, 2002, p.79), 

buscando criar uma identificação forçada ou uma aceitação passiva, na abordagem de 

Rasdtrom (2011), a construção permanente do sentido do lugar e a afirmação da identidade 

local ligada ao seu contexto próximo tornam-se desafios para o planejamento urbano-regional.  

A homogeneização da identidade de uma localidade, resultante em certa medida da 

falta de atenção do poder público e da atração de soluções alheias à valorização de 

condicionantes naturais, históricos e culturais do desenvolvimento local, deve ser evitada, de 

acordo a Rasdtrom (2011), mediante uma visão holística da sustentabilidade do processo de 

elaboração do sentido do lugar e de sua identidade. 

O que fortalece a identidade da cidade de Bananal é de fato aquilo que ela realmente 

assume ser. Possuidora de patrimônio histórico e ambiental, rica em cultura e forte em suas 

tradições, tais aspectos se reforçam e permitem firmar sua identidade diferenciando-se de 

centros urbanos que tendem a reproduzir modelos urbanos com referências globais. A criação 

e o fortalecimento de identidades locais, estabelecidos pela população da cidade e reafirmados 

pelo poder público, junto aos meios financeiros também obtidos conjuntamente, podem 

contribuir para novos posicionamentos e compromissos políticos diante de tendências 

homogeneizadoras.  
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O turismo é outra base de atividades para o desenvolvimento de Bananal que se afina 

às propostas de valorização de riquezas naturais, materiais e imateriais, históricas e culturais, 

como base da identidade e do sentido do lugar construídos socialmente. Embora o turismo 

possa se tornar uma indústria viável, a cidade não se resume a uma atração turística e o 

desenvolvimento não supõe apenas incrementar a atratividade do lugar, (RADSTROM, 2011; 

GRZELAK-KOSTULSK; HOŁOWIECKA; KWIATKOWSKI, 2011). O propósito maior é 

tornar a cidade um lugar habitável e acessível, com elevada qualidade de vida para todas as 

pessoas, incluindo os habitantes e aqueles que estão apenas de passagem.  

Se de um lado, há um crescente interesse no turismo cognitivo – com a exploração de 

lugares de importância histórica, onde edifícios históricos estão sendo ou foram restaurados; 

segundo a qual o artesanato e indústria local, arte e cultura são promovidos –, de outro lado, 

há também um excessivo e descontrolado fluxo de turistas, que poderia comprometer a 

dinâmica da sociabilidade local e de reafirmação de sua própria identidade. Os mesmos 

autores destacam, ainda, o grande desafio da gestão do centro histórico da cidade, um dos 

principais destinos turísticos.  

Aliado à relevância do desenho urbano pensado a partir do comprometimento com o 

caráter distintivo do ambiente construído, centrado na escala humana, no pedestre e na criação 

de espaços públicos, o turismo poderia ser planejado para promover encontros autênticos 

entre habitantes e visitantes.  

O ritmo lento está presente em diversas descrições de Bananal e a relação da cidade 

com o passado pode orientar o processo de sua ressignificação e seu desenvolvimento. Na 

cidade e seus arredores, a história está presente em todo lugar, em sua arquitetura, que mistura 

elementos neoclássicos e coloniais, nos casarões de fazendas em área rural, e na sua visitação 

turística que, para Gagliardi (2005, p. 8), ao valorizar a relação senhorial do período colonial 

ou do tempo do café, fortalece ainda mais a história da exclusão social.  

As fazendas de Bananal cumprem um papel de empregadoras, pois além de integrarem 

o circuito turístico da cidade, também desenvolvem atividades agrárias e pecuárias. Algumas 

fazendas, como a Fazenda Boa Vista, só estão preparadas para receber visitas agendadas; em 

outras, como a Fazenda Resgate, somente parte da fazenda é aberta para visitação e 

hospedagem, pois parte de seus ambientes é destinada a trabalhos de restauração e outras 

áreas são utilizadas pelos donos. Embora Bananal tenha sido palco de gravações de novelas e 

filmes, esse fato tem muito baixo impacto publicitário no interesse de visitação da cidade 

(CÉSAR; STIGLIANO, 2012, p.153). 
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Bananal possui atratividade turística (ligada a aspectos urbanos, históricos e 

ecológicos) e um ritmo de vida que justificam o seu desenvolvimento ligado ao turismo. Os 

visitantes com interesse ecológico representam 40% do público que chega à cidade e as visitas 

históricas têm sido as que mais crescem nos últimos anos, em que o principal turista deixa de 

ser o carioca, que em sua maioria, procurava o desfrute das belezas naturais e o descanso, e 

passa a ser o paulista jovem, interessado na história, cultura e arquitetura local (CÉSAR; 

STIGLIANO, 2012). 

Além disso, no sentido da proteção dos saberes, artes e ofícios tradicionais locais, 

destaca-se em Bananal o artesanato do crochê. Se a identidade do cidadão bananalense ainda 

hoje está distante de sua história, exceção feita aos locais turísticos como as Fazendas-Hotéis 

da cidade (GAGLIARDI, 2005), o crochê liga-se fortemente a essa identidade local. A ação 

do SEBRAE em 2001 proporcionou a abertura de lojas e a reflexão sobre os diferenciais 

ligados ao crochê que poderiam se transformar em ação, tais como, dentre outros, o 

aprimoramento das peças, a exemplo do tingimento natural a base de plantas e pó de café, 

trazido de Roraima e desenvolvido em Bananal. 

Atualmente, Bananal depende quase que exclusivamente do comércio realizado em 

lojas e do turismo para se sustentar. Porém já existem lojas da cidade que vendem seus 

produtos pela internet, em sites como o Mercado Livre e por meio de páginas no Facebook. 

Nestes espaços virtuais, é possível encomendar peças, pagar via depósito bancário e receber 

pelo correio em qualquer parte do Brasil. 

Bananal possui diversas representações do espaço em Lefebvre (2000, p.23). Quanto 

ao espaço vivido a cidade possui uma ligação forte com seu passado e portanto os símbolos 

como hino, bandeira e Brasão que fazem referência ao período onde a cidade era uma gloriosa 

produtora de café possuem significância. Essa mesma identidade nos signos da cidade se faz 

presente no Solar Aguiar Vallim, que ganha uso e manutenção graças ao pertencimento e a 

ligação afetiva que os cidadãos da cidade possuem por esse espaço. 

Do espaço concebido, a cidade possui um Plano Diretor que reforça a importância da 

preservação do patrimônio histórico e da atribuição de uma imagem de cidade histórica ao 

local, entendendo que este meio é também uma forma de promover o turismo como 

alternativa econômica para a cidade. 

Quanto ao espaço percebido, Bananal possui duas principais ruas que ligam a cidade, 

essas ruas criam a interligação entre os espaços do cotidiano urbano; de acordo com as 

entrevistas pôde-se notar que a prática do espaço acontece nos locais: praça, casa, trabalho, 

comércio, igreja. Em uma cidade pequena o interconhecimento faz parte do cotidiano das 
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pessoas e é comum que as pessoas sejam convidadas a entrar nas casas umas das outras e que 

todos desfrutem em conjunto do espaço público. 

O turismo em Bananal necessita portando de uma articulação de suas atividades com a 

história e a cultura para a composição de sua identidade atual.  

O planejamento urbano e regional necessita promover ações em parceria com órgãos 

governamentais e não governamentais para fomentar ações que instiguem o planejamento 

participativo que leve em consideração as representações sociais do espaço. Em cidades 

pequenas e históricas, a elaboração de um Planejamento Estratégico que respeite e promova o 

espírito do lugar, pode ser uma forma de proteger e preservar a identidade local. 

Se a capacitação dos agentes públicos e privados relacionados às atividades turísticas 

e/ou ao Cittaslow, pode ser uma das estratégias para a superação das limitações institucionais 

e políticas para efetivação do desenvolvimento integrado no município e microrregião de 

Bananal, o balizamento aos princípios e propósitos do diálogo entre os diferentes grupos 

locais poderia ajudar a cidade nesse passo a um turismo voltado para o desenvolvimento local 

e o bem viver dos cidadãos.  
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ANEXO 1. DOCUMENTO DE TOMBAMENTO DA CIDADE DE BANANAL-SP 
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ANEXO 2. DECRETO Nº526/2017 – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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ANEXO 3. ZONEAMENTO DE BANANAL-SP 
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ANEXO 4. APROVAÇÃO DO CAAE 
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APÊNDICE 1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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APÊNDICE 2. QUESTIONÁRIO SOBRE A CIDADE DE BANANAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: 

Endereço 

Bairro:                                                                                        Região: 

Telefone: 

E-mail: 

Sexo:                                                                                       Estado Civil: 

Naturalidade:  

Escolaridade:  Fundamental (  )    Médio (  )   Superior  (  )   Pós Graduação (  ) 

Profissão: 

Quanto Tempo reside em Bananal: 

 

QUESTÕES 

 

1) Quando se fala na cidade de Bananal, qual a primeira paisagem que lhe vem à mente? 

2) Como é o centro urbano em sua cidade e os bairros?  

3) Qual é a principal característica que simboliza a cidade?  

4) Gostaríamos que o senhor fizesse uma descrição de um trecho da cidade de Bananal como se 

tivesse a descrevendo para um estranho, o senhor pode complementar a descrição com um 

mapa ou um desenho do lugar.  

5) O que a seguinte imagem representa para o senhor? Para o senhor, ela pode ser considerada 

“a imagem” de Bananal? 

 

 
Figura 1 Bananal 

www.bananal.sp.gov.br 
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APÊNDICE 3. CROQUI DE MAPA DA IMAGEM DA CIDADE DE BANANAL 

 

 


