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RESUMO 

 

Esta pesquisa, de caráter sociológico, teve por objetivo investigar a dinâmica entre a 

tradição e a modernidade, no Município de Sant‟Ana do Livramento-RS-BR, cujo 

recorte temporal se refere ao período de 1970 a 2010, para que fosse possível 

observar os acontecimentos de ordem global e local. Trata-se de um município 

essencialmente tradicional, imerso em um contexto de modernidade, retratado pela 

efetiva movimentação de pessoas e mercadorias, bem como pela situação de 

fronteira, onde houvera a possibilidade de inclusão de departamentos de free shops 

na Intendência de Rivera-UY, sua cidade gêmea. É uma pesquisa de cunho 

quantitativo e qualitativo, para a qual foi utilizado um aporte teórico que 

contemplasse a obtenção dos dois tipos de dados, privilegiando as entrevistas 

semiestruturadas e técnicas estatísticas. Ao todo, foram entrevistadas 33 pessoas, 

em sua maioria representantes institucionais, todos os quais selecionados pela 

técnica denominada “Bola de Neve”. O trabalho de campo exigiu diversas inserções 

no universo de pesquisa e incluiu uma visita preliminar a campo em 2009. Seguiu-

se, portanto, a coleta de dados quantitativos que, além do recurso da internet, foi 

necessário deslocamento para Porto Alegre em busca de dados somente 

disponibilizados em anuários antigos e sem digitalização online. O período analisado 

contemplou o contexto histórico nacional, caracterizado pela redemocratização do 

estado, pela flexibilização dos mercados, pela abertura dos portos, pela implantação 

do MERCOSUL, pela hiperinflação na década de 80 e pelo plano de estabilidade 

monetária de 1994. Além disso, no âmbito do desenvolvimento local e regional, 

consideraram-se as implicações socioeconômicas do fechamento da planta 

industrial dos processos de transformação da carne e da lã, da abertura dos free 

shops, do cultivo de citros e de uvas, do comércio, do turismo e da implantação de 3 

Parques Eólicos. À guisa de conclusão, evidenciou-se que os valores tradicionais 

estão presentes nas interrelações pessoais e sociais da vida cotidiana, na família e 

no trabalho dos santanenses. A dimensão cultural, da qual predominam valores 

tradicionais que enfatizam a hierarquia, revela vieses característicos do clientelismo 

e do caudilhismo atendendo aos interesses de uma minoria hegemônica. Isso 

implica nas esferas econômicas e sociais reveladas pelos interlocutores que 

atribuem a ideia de desenvolvimento ao processo de modernidade, ignorando que o 

desenvolvimento local pode ser comandado pelos segmentos endógenos. 

  

Palavras-Chave: Globalização; Valores tradicionais; Valores modernos; Mudanças 

sociais.  
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ABSTRACT 

 

This research, which has a sociological nature, aims at investigating the dynamics 

between tradition and modernity, in the city of Sant‟Ana do Livramento-RS-BR. The 

time frame of this research refers to the period from 1970 to 2010, in order to be 

possible to observe the events in a local and global order. Sant‟Ana do Livramento is 

a city essentially traditional, immersed in a context of modernity and effective 

movement, depicted by its situation of border, where there was the possibility of 

including free shops departments in its twin city, Rivera-UY. This is a quantitative and 

qualitative research, in which we have used a theoretical approach that included the 

acquisition of two data types, focusing on semi-structured interviews and statistical 

techniques. We have interviewed 33 people, mostly institutional representatives, all 

selected by the technique called "snowball". The field work has required several 

insertions in the research universe, in which the preliminary visit occurred in 2009. In 

addition to field research, the remaining of the research has been done by means of 

collecting quantitative data, and besides the Internet resource, it was necessary to 

travel (to Porto Alegre) for searching unavailable data, as they are registered in old 

yearbooks and without online availability. The period under analysis includes the 

national historical context, characterized by the State redemocratization, the market 

flexibility, the opening of the ports, the MERCOSUL implementation, the 

hyperinflation in the 80s and, finally, the plan of monetary stability in 1994. Moreover, 

within the local and regional development, it was considered the socioeconomic 

implications of the closing of the industrial plant, the opening of free shops, cultivation 

of citrus fruit (specific grapes), development of the trade and tourism and finally, the 

deployment of three Wind Farms. In conclusion, it became clear that traditional 

values are present in the personal and social relations in the daily life of the families 

and in the work of the natives. The cultural dimension, in which dominates the 

traditional values that emphasize hierarchy, reveals some characteristics of “political 

machine” and “caudillismo”, which comply with the hegemonic interests of a minority. 

This have an effect on economic and social spheres, which is revealed by the 

speakers that attribute the idea of developing to the modernity processing, ignoring 

that the local development can be controlled by endogenous segments. 

Key-words: Globalization; Traditional values; Mmodern values; Social change. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa consiste na investigação de mudanças sociais ocorridas em uma 

sociedade tradicional, aqui retratada pelo Município de Sant‟Ana do Livramento-RS-

BR, em meio aos processos de diferenciações, provocados pela modernidade. 

Trata-se de uma pesquisa realizada em um município que está situado na região 

meridional do Brasil, na fronteira com a Intendência1 de Rivera, no Uruguai.  

Para este estudo, foram consideradas as mudanças socioeconômicas do 

Município de Sant‟Ana do Livramento, influenciadas pela convivência dos 

tradicionais elementos advindos da cultura pecuária e dos valores correntes da 

modernidade, sobretudo após a presença dos free shops2, na conurbada cidade de 

Rivera. A união dos dois municípios é metaforicamente designada de Fronteira da 

Paz3. 

Uma sociedade que sofre as pressões de mudanças provocadas pela 

modernidade acaba por repensar os valores preservados ao longo do tempo, 

podendo descortinar, para os indivíduos, um mundo novo de diversidade, de 

possibilidades abertas, de escolhas, de riscos e de incertezas em relação ao futuro.  

No entanto, como num “porto seguro”, as tradições contribuem para a 

afirmação de aspectos do passado, repetitivos e reinventados, porém vividos no 

presente e, quiçá, perpetuados no futuro. De modo geral, essa perspectiva transmite 

a ideia de manutenção e segurança diante da fluidez do estilo de vida moderno. 

Ao presumir que Sant‟Ana do Livramento esteja amparada sob as bases da 

estabilidade social, cuja cultura, costumes, valores e ordenamento contribuem para  

                                                           
1
 No Uruguai, a Intendência representa o Poder Executivo Departamental. O Poder Legislativo é 

representado pela Junta Departamental - é composta por ediles [vereadores] eleitos (MÉLO, 2004). 
2
 Os free shops, criados em 1986 pelo governo uruguaio, estabelecem exonerações arancelárias de 

bens e mercadorias importadas para sua venda nas cidades de Chuy e Rivera (SÁNCHEZ, 2002). 
Posteriormente, duas novas Zonas de Livre Comércio foram criadas no Uruguai, localizadas nas 
Intendências de Rio Branco e Aceguá. 
3
 Fronteira da Paz é uma denominação metafórica designada a ilustrar um momento histórico de 

1943, cujo contexto foi marcado pela Segunda Guerra Mundial, momento em que alguns países 
estavam em conflito e ideologicamente divididos entre comunismo/socialismo e capitalismo. Como 
contraponto a esse fenômeno, os dois municípios realizaram um evento que convergiam os esforços 
sociopolíticos em manter a integração e a união entre as cidades-gêmeas (STEIMAN; MACHADO, 
2005) dessa fronteira. 
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sua integração e unificação, questiona-se até que ponto os costumes se impõem 

sobre o vigor do ordenamento social, principalmente com relação à instalação dos  

free shops, situados na Intendência de Rivera-UY. Isso porque os free shops atraem 

pessoas de outros lugares, que se deslocam até Rivera para o consumo maciço de 

produtos importados. 

Essa ideia incita que o contexto da modernidade evidencia demandas 

mercantis que reduzem a motivação dos visitantes/turistas ao consumo no comércio, 

ignorando as desigualdades sociais provocadas pela concentração da renda e a 

indiferença com a cultura tradicional. Portanto, há, nos relacionamentos, ordens 

institucionais e reconfigurações produzidas por esse modelo mercantil. Neste 

sentido, o problema de pesquisa pode ser assim formulado: em que medida a 

convivência simultânea entre os valores tradicionais e modernos promovem conflitos 

e disparidades no contexto socioeconômico e cultural da sociedade de Sant‟Ana do 

Livramento-RS-BR, entre 1970 e 2010? Quais suas implicações para o 

desenvovimento local e regional? 

Considerando que o incessante avanço do processo modernizante é uma 

importante força propulsora do desenvolvimento regional, inclui-se como premissa o 

fato de que o enfrentamento, o choque de interesses e o impacto do diferente e do 

novo aos quais os sujeitos são submetidos altera a estrutura e a característica 

territorial dessa região. 

Neste sentido, objetivou-se analisar a simultânea, próxima e contígua relação 

entre o contexto tradicional - representada pela tradicional sociedade de Sant‟Ana do 

Livramento-Brasil, e a modernidade - representada pela presença dos free shops em 

Rivera-Uruguai, considerando potencialmente os conflituosos fatos sociais repletos 

de inseguranças, contradições e interesses que, dinâmicos e em expansão, afetam 

o município considerado.  

A reflexão aqui proposta visa a discutir temas e conceitos que ajudam a 

problematizar o debate em torno de espaços4 contrastantes com as acentuadas 

disparidades socioeconômicas. Assim, o contexto instigou ponderar as bases da 

                                                           
4Segundo Boudeville (1969 apud MAFRA; SILVA, 2004), o que dá unidade ao espaço são as 

características e a natureza das relações de interdependência. 
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sociedade santanense que, considerando as dinâmicas relações de aproximação e 

afastamento sociocultural, proveem a estabilidade social. 

Além disso, buscou-se desvelar, na “memória coletiva”, a força acerca da 

continuidade e/ou reformulação das tradições, assim como os contornos da vida 

social como forma de enfrentar as demandas cambiantes da modernidade, tanto as 

positivas como as perversas, enfatizando os free shops, as relações mercantis e as 

relações de ordem política, a exemplo dos assentamentos rurais em confronto com 

as grandes propriedades dominantes na região.  

Considerando que a modernidade prescinde de riscos, de incertezas e da 

concomitante incidência do global sobre o local e vice-versa, mais as questões 

intimamente vinculadas ao Estado-Nação, sentiu-se a premência em avançar as 

discussões de maneira a se aproximar da microssociologia, trazendo abordagens 

que nortearam o individualismo, o sujeito e as inter-relações sociais de ordem local. 

Isso porque se elegeu um campo de pesquisa que preserva, fortemente, valores 

hierárquicos e holísticos em uma fronteira distante do centro do país. 

No que se refere à metodologia que fundamentou esta pesquisa, a mesma foi 

de cunho qualitativo, iniciada pelo recurso técnico denominado de “Bola de Neve”, e 

quantitativo, que envolveu a utilização de dados censitários e estatísticos. Ademais, 

foram informações complementares à composição de uma plataforma que subsidiou 

os gráficos e as tabelas, todos os quais arquitetados de maneira a dar visibilidade às 

principais mudanças ocorridas durante o período de 40 anos (de 1970 a 2010), 

eleitos como recorte temporal do presente estudo.  

Assim, encontram-se considerações a respeito das inserções no universo do 

trabalho de campo, contemplando duas etapas: num primeiro momento, dedicou-se 

a buscas por dados quantitativos e, num segundo momento, a buscas por dados 

qualitativos. Em seguida, dedicou-se às análises e discussões do material coletado. 

No primeiro capítulo desta tese estão dispostas as técnicas de pesquisa 

empregadas e que correspondem, sobretudo, às entrevistas semiestruturadas, e 

roteirizadas, complementado com observações diretas e com o diário de campo. No 

segundo capítulo, a pesquisa apresenta os principais conceitos e autores 

orientadores desta investigação. Conceitos referentes à tradição: fixação no espaço 
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e no tempo, reinvenção; à modernidade: risco, “mecanismos de desencaixe” (“fichas 

simbólicas” e “sistemas especializados”), distanciamento do tempo e do espaço, 

reflexividade (confrontamento com os efeitos da sociedade de risco; saber 

revisado5), todos cruciais às observações em campo. 

A abordagem teórica no terceiro capítulo contemplou as discussões acerca da 

globalização para tratar dos impactos de fenômenos globais em relação às ordens 

locais, além de situar o papel do Estado-Nação neste contexto. Considerando que as 

tradicionais formas de labor eram insustentáveis frente às exigências mercadológicas 

da globalização, surgem alternativas de desenvolvimento, mediante a inserção do 

novo no velho. Num esforço de superação econômica, emergem criativas maneiras de 

ganhar a vida.  Mesmo na informalidade, os comerciantes minam os espaços públicos 

que, há pouco tempo, eram ocupados por atividades de sociabilidade. Tanto o setor 

privado como o público foram cúmplices desse contexto que, presentemente, tornou-se 

problemático em decorrência da potencialização do contrabando e da violência urbana. 

As considerações que pautam o quarto capítulo correspondem às teorias 

referentes aos estudos que nortearam a questão da fronteira, especificamente à 

peculiar situação da Fronteira da Paz, ou seja, de Sant‟Ana do Livramento-BR e 

Rivera-UY.  

O quinto capítulo foi destinado à apresentação dos dados quantitativos e 

qualitativos. Consta de uma breve contextualização histórica e socioeconômica do 

município, além da abordagem dos setores primário, secundário e terciário. Tratou-

se de considerar os ciclos econômicos no município, observando suas dimensões 

políticas, sociais e culturais.  

No sexto e último capítulo, voltou-se a atenção para a síntese das informações 

trazidas pelos dados de campo, cuja análise perpassou as dimensões econômicas, 

sociais e culturais. Nas considerações finais, foram enunciadas as reflexões 

conclusivas. 

Assim, para a realização desta pesquisa, foi necessária uma primeira inserção 

a campo em 2009, com o intuito de obter dados preliminares acerca do universo de 

investigação.  Em uma segunda etapa, em 2011, a elaboração de uma plataforma 

                                                           
5
 Beck (2010). 
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de dados quantitativos foi imprescindível para a organização dos dados, em especial 

os econômicos e os sociais. No entanto, para o suporte de interpretação destas 

estatísticas, foram necessárias inserções no campo qualitativo, realizadas em 2011, 

quando 33 entrevistas semiestruturadas foram gravadas.  

Para tanto, privilegiou-se pessoas ligadas às instituições políticas, culturais e 

empresariais para contemplar a maioria das esferas sociais. Os sujeitos 

entrevistados possuem semelhanças no que diz respeito às vivências culturais, seja 

pelo conhecimento e/ou pelo empoderamento6 de informações ou pela sua atuação 

e sua inserção social. Os questionamentos nortearam o cotidiano das práticas 

socioeconômicas e culturais, bem como as percepções dos sujeitos quanto às 

mudanças ocorridas ao longo do tempo e às reações por eles observadas, em 

resposta ao processo modernizante, que se instalou sobre o território historicamente 

tradicional.   

O recorte temporal na construção do objeto desta pesquisa contemplou o 

período entre 1970 a 2010. Tal escolha se deve ao fato de considerar as 

significativas mudanças ocorridas em diversos âmbitos da sociedade de Sant‟Ana do 

Livramento, como o período desenvolvimentista, a transição do regime autoritário 

para a democracia, o encerramento da planta industrial, a instalação da Zona de 

Livre Comércio e dos free shops no lado uruguaio da fronteira, entre outros 

aspectos.  

A motivação para realizar este estudo originou-se das instigações que 

nasceram a partir da realização de uma pesquisa acerca da hospitalidade fronteiriça, 

na condição de turismóloga docente do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). 

No momento da pesquisa, na interação com indivíduos que prestavam serviços na 

recepção à turistas, foi observada a dificuldade de comunicação a respeito de 

serviços modernos, como se as sociedades de fronteira não tivessem 

acompanhado, no que se refere às tecnologias, a movimentação existente na cidade 

vizinha ou, simplesmente, do outro lado da rua. Neste sentido, a questão que 

norteou o problema desta pesquisa girou em torno da investigação de como ocorre a 

                                                           
6 Empoderamento: significa que as pessoas estão no centro dos processos; é a capacidade de 

articulação, de influência sobre as ações sociais, entre outros (BAQUERO, 2008, p.52). 
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coexistência dos valores da modernidade e da tradição na sociedade de Sant‟Ana 

do Livramento-RS. 

Não é possível deixar de referenciar o lendário “Negrinho do Pastoreio”, 

elaborado pelo gaúcho João Simões de Lopes Neto, que caracteriza as relações de 

poder regidas entre as estâncias no Rio Grande do Sul. A lenda simboliza o embate 

entre dominante/dominado, representado pelo negrinho e pelo estancieiro, cujo 

caráter de maus-tratos e de crueldade é narrado em um ambiente de escravidão, no 

território platino. Fica explícito o quotidiano de dureza no trabalho, de autoritarismo e 

truculência nas relações pessoais e sociais, indispensáveis à produtividade da 

pecuária pampeana. Forçosamente, a lenda repercutiu na memória coletiva do 

campeiro.   

Mostrar o mundo em meio ao latifúndio meridional através do lendário “Negrinho 

do Pastoreio” remete à necessidade de significar a recusa do determinismo e da 

linearidade científica, cujas marcas globais e irreparáveis ainda são sentidas, 

sobretudo àquelas deixadas durante e após as grandes guerras mundiais.  Assim, a 

tradicional lenda gaúcha é resgatada simbolizando a complexidade e as contradições 

da modernidade.  

Nesta tese, o município pesquisado provoca uma reflexão acerca dos aspectos 

mantidos no imaginário coletivo, ou seja, dos fatos que percorrem as fissuras e linhas 

transparentes da teia social, constituída na conurbação entre a cidade de Sant‟Ana do 

Livramento com a Intendência de Rivera. Lembrando Mendes (2003, p.87), “suas 

fendas mal percebidas, enquanto embutidas no arco da machina mundi e sua 

interatividade”.   

O frenesi do consumo e a rotina laboral e operacional todos encontrados nos free 

shops, exprimem a mudança social evidenciada em meio ao estilo de vida tradicional. 

São aspectos de sobrevivência, renúncia e privação que muitos têm de superar, pois 

estão imersos num ambiente de ambição, individualismo, narcisismo e abundância 

material, acessível a poucos privilegiados. 

Contudo, a sociedade tem gerado indivíduos inertes às mudanças globais e à 

ação local. Com mentes minadas de preocupações pelo dia de amanhã, poucos se 

dedicam a ampliar seus horizontes de forma a protagonizar endogenamente o 
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desenvolvimento local a partir de percepções globais.  Assim, desviam a atenção 

crítica sobre a trama dos tradicionais ventos sulinos, ignorando aqueles advindos do 

norte, do leste ou do oeste, que, além de surpreender pela sua brusca presença, 

também trazem consigo resíduos do mundo afora de forma a respingar na região da 

fronteira.  Todavia, imersos em um ambiente difuso e contraditório, os santanenses 

têm de lidar com as mutações, nem sempre clarividentes, mas impelidas pelas forças 

globais da modernidade.  

As modificações operadas na sociedade fronteiriça, nos últimos 40 anos, 

suscitaram dinâmicas que se inscrevem em processos mais amplos de 

recomposição territorial, que vai se consolidando e contribuindo para acentuar e/ou 

diluir contrastes preexistentes. Da diluição desta dicotomia, emergem novas 

configurações territoriais, com maiores detalhes e complexidades.  

Fruto das integrações sociais, esboçam-se manifestações expressivas, 

denunciando como o dinamismo, presentemente instalado, parece acentuar o 

dualismo preexistente, precisamente em contextos concretos ou quando se 

privilegiam análises em suas distintas grandezas. A modernidade, como toda a 

tradição – histórica, complexa e contínua –, está permanentemente se constituindo 

através da ação humana num processo inesgotável de transformação. 

Numa escala que ultrapassa a mera expressão material, os efeitos de 

mudanças estruturais incluem o envolvimento dos aspectos mais intangíveis, ao 

nível dos valores sociais e dos modos de vida, que explicitam a natureza das 

mudanças e o confronto com a persistência de valores preteritamente enraizados. 

O território de referência caracteriza-se por densidades demográficas, 

econômicas e sociais desiguais. Ao atravessar aquele espaço, corta-se 

transversalmente um conjunto diverso de contextos locais, de temas e de problemas 

complexos. Além disso, é possível observar os processos socioeconômicos 

subjacentes aos distintos modos de organização que, para sua compreensão, 

implica que se conheçam os papéis dos atores e a incidência das políticas públicas, 

bem como alterações e recomposições das identidades locais. 
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O município de Sant‟Ana do Livramento faz parte da Região da Fronteira 

Oeste7, na Campanha Gaúcha, cuja área territorial compreende 6.950 km². Faz 

divisa nacional com os Municípios de Dom Pedrito, Alegrete e Rosário do Sul; e 

internacional, com sua cidade-gêmea Rivera, metaforicamente denominadas de 

Fronteira da Paz. São divididas e/ou unidas por uma “linha” imaginária, que percorre 

sobre marcos, sinalizando, a cada quilômetro, o limite territorial dos dois países 

(Figura 1).  

                                                           
7
 É uma das sete Mesorregiões do Rio Grande do Sul. Cada Mesorregião constitui outras 

Microrregiões que constituem agrupamentos municipais visando a facilitar a organização de suas 
funções públicas.  
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Figura 1: Mapa de localização geográfica do Município de Sant‟Ana do Livramento–RS–BR. 
Fonte: Adaptado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Mapa Político (2011). 

 

Atualmente, conta com 82.464 habitantes (IBGE, 2010), sua densidade 

demográfica é de 11,9 hab/km² e a taxa de urbanização, segundo o censo de 2000, 

é de 81,65% (FEE, 2010).  Em relação aos grandes centros urbanos, Sant‟Ana do 

Livramento está distante 492 km da capital do RS, Porto Alegre, e 483 km da capital 

do Uruguai, Montevidéu. Pelo porto seco, passam, especialmente, caminhões com 

produtos destinados à exportação que transportam cargas para o Uruguai e países 

do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Os viajantes com destino ao Uruguai são 
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encaminhados através da Polícia Federal de Sant‟Ana do Livramento-BR para a 

aduana de Rivera-UY, a fim de realizarem os trâmites legais de saída e de entrada 

de um país ao outro.  

 

 
Lado esquerdo       Lado direito 
Fotografia 1 - Lado direito do marco divisório: Sant‟Ana do Livramento-BR; 
lado esquerdo: Rivera-UY. Ao fundo, no centro, iniciam as instalações do 
comércio informal. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Quanto à logística de acesso, o município é contornado pelas seguintes 

rodovias: BR158 – procede da divisa de Santa Catarina a Sant‟Ana do Livramento; 

BR293 – procede de Pelotas a Sant‟Ana do Livramento; RS 654 – procede do Passo 

dos Guedes, entra na BR158 e vai até a fronteira Brasil/Uruguai. 

Sant‟Ana do Livramento é um dos municípios mais antigos e históricos do RS, 

bem como é o segundo de maior extensão territorial do estado. Sua origem remonta 

ao início do século XIX, embora, apenas em 1857, tenha sido desmembrado do 

Município de Alegrete, adquirindo o status de vila. A divisão territorial de 1995 

congrega 7 distritos cujos nomes são: Sant‟Ana do Livramento, Cati, Espinilho, 

Ibicuí, Pampeiro, São Diogo e Upamaroti.  

Essa fronteira do país tem sido identificada como „fronteira viva‟ pelo caráter 
de sua ocupação e das relações históricas de intercâmbio que se tornaram 
possíveis devido à ausência de obstáculos físicos e à presença de núcleos 
urbanos que têm continuidade no exterior. A ocupação, marcada pelo papel 
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geopolítico que esse espaço representou, estimulou a urbanização junto à 
linha divisória (SCHÄFFER, 1992, p.13). 

 

É considerada “cidade símbolo de integração”8 (Figura 2) entre os países 

membros do MERCOSUL pela singular unicidade socioeconômica, cultural e 

territorial com a Intendência de Rivera com a qual faz limite.  

 

 
Figura 2 - Paixão Côrtes, representando as tradições; Parque Eólico, representando a modernidade, 
em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Adaptada da capa do Jornal do Turismo, 2011. Editor: Voltencir Fleck 

 

                                                           
8
 Lei Estadual nº 12.231, de 06 de janeiro de 2005. 
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1  DA FIXIDEZ À MOBILIDADE: OS MÉTODOS E A ABERTURA AO UNIVERSO 

DA INVESTIGAÇÃO 

 

É preciso distanciar os pólos extremos o máximo possível, pois tanto mais 
aumenta, com isso, a tensão. Portanto, com a distância, intensifica-se a 
relação e cresce a profundidade. [...] A partir da „coisa mesma‟, é visto, 
então, o geral efetivo nela. A indução atinge o Kosmos noetos (mundus 
intelligibilis). Aquilo que a razão deseja como sendo realizado no mundo 
mostra-se na visão como presente, e assim afirma a razão. A adequação da 
indução à dedução – dois caminhos que se reúnem numa relação recíproca 
– torna-se vivência estética. O mundo conclui-se de maneira que nenhuma 
coisa, por menor que seja, fique de fora (ÖELZE, 1998, p.238-9). 

 

A proposta desta tese consiste na análise da dinâmica das transformações 

sociais vivenciadas no âmago de uma sociedade9 historicamente tradicional quando 

atingida por um processo avassalador da modernidade – representado nesse caso 

pela presença dos free shops na Intendência de Rivera-UY. Para tanto, releva 

esclarecer que a sociedade tradicional aqui retratada é o Município de Sant‟Ana do 

Livramento-RS-BR, com todas as consequências econômicas, políticas, sociais e 

culturais que tal processo vem produzindo desde sua implantação. 

Nessa medida, a estratégia examinadora (YIN, 2005) da modernidade e/ou dos 

acontecimentos contemporâneos (não manipuláveis) da vida real dos santanenses 

se caracteriza como um estudo de caso único. No entanto, há similaridades em 

relação a um conjunto de casos análogos presentes mundialmente em outras 

cidades fronteiriças, cidades-gêmeas e/ou periféricas.  

Dessa forma, espera-se que esta investigação contribua à expansão e à 

generalização das teorias e análises encontradas em várias fontes acerca da 

modernidade e da tradição, já disponíveis e discutidas por renomados 

pesquisadores.  

Há particularidades quanto ao universo pesquisado constituído por sujeitos a 

serem considerados em profundidade (GIL, 1996). Foram necessárias, várias fontes 

de pesquisa para constituir o corpus diagnóstico do local. Para tanto, buscou-se 

sintetizar o conjunto de debates e avanços da área em questão para interligar a 

tradição e a modernidade de Sant‟Ana do Livramento ao pensamento dos autores 

                                                           
9
 Aqui entendido à luz das acepções de Giddens (1991): um sistema específico de relações sociais. 
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dedicados ao tema relacionado, inserindo suas noções ao quadro de contendas 

referenciais de modo a servir de apoio ao presente estudo. Portanto, transitou-se de 

uma reflexão sobre o global e o local, incursionando pelos campos do espaço e do 

tempo, da vida social, da sociabilidade10 e da modernidade.   

A multiplicidade das respirações sociais, outra forma de dizer estilos ou 
modos de vida, não é uma simples consequência de algum fator econômico 
ou político, e nem pode ser resumida numa simples categorização 
psicológica. Ela tem a sua autonomia própria, e produz de alguma maneira 
uma vida animal irreprimível e um pouco bárbara, mistura de paixão e 
sentimentos, vida que tende cada vez mais a arrebatar o aspecto policiado 
da civilização (MAFFESOLI, 1998, p.242). 

 

Todavia, ponderou-se a sequência dos fatos sociopolíticos (decisões 

governamentais, fluxos demográficos), históricos (breve contextualização), 

econômicos (operados sob o modelo capitalista) e naturais (fenômenos naturais 

como seca, chuva de granizo, entre outros – que influem na produção agropecuária), 

tanto para a controvérsia, como para a certeza acerca do tema considerado, 

relacionando-os uns aos outros.  

Ademais, ressalta-se que foi necessário incluir uma minuciosa caracterização 

da sociedade do Município de Sant‟Ana do Livramento, combinando com uma 

reflexão conceitual sobre a presença dos free shops em Rivera e da sociedade 

tradicional.  

A coleta das informações contou com o suporte de materiais constituídos por: 

documentos oficiais (material cartográfico, registros contidos em arquivos com 

informações estratégicas da localidade); consultas bibliográficas, em sites 

específicos e meios de comunicação orais (rádios, audiovisuais); registros 

bibliográficos (acervos específicos encontrados em teses e dissertações, livros e 

artigos científicos), considerados fundamentais para a busca dos fatos (GIL, 1996), 

uma vez que a interpretação dos resultados também dependeu da sua 

contextualização.  

                                                           
10

 Interesses e necessidades específicas certamente fazem com que os homens se unam em 
associações econômicas, em irmandades, em sociedades religiosas, em quadrilhas de bandidos. 
Além de seus conteúdos específicos, todas estas sociações também se caracterizam, precisamente, 
por um sentimento, entre seus membros, de estar sociados, e pela satisfação derivada disso 
(SIMMEL, 1983, p.168). A sociabilidade extrai da “vida social o puro processo de sociação como um 
valor apreciado, e através disso constrói a sociabilidade” (Id. 1983, p.169). 
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Nesse sentido, cabe expor que o recorte temporal proposto para esta análise 

situa-se entre os século XX e XXI, por serem os mais significativos ao entendimento 

da formação dos espaços de modernidade e sua interação com o cenário tradicional 

de Sant‟Ana do Livramento. 

De acordo com Maffesoli (1998), a forma (Formismo11) contribui com o 

ordenamento das situações e particularidades observáveis, bem como ela relaciona 

as motivações e maneiras de ser de maneira a facilitar o entendimento da sinergia 

existente entre os diversos elementos do dado social.  

Para Maffesoli (1998), o formismo reside no modo de pensar o 

desenvolvimento orgânico no social, ou seja, a influência recíproca das pequenas 

coisas que se esgotam no ato, como uma refeição, rituais, cortesias, entre outras. A 

forma estabelece ligações entre signos, uma vez que ela capta o que se move, 

capta o relacionamento e a interação entre indivíduos no cotidiano de uma 

determinada comunidade cujo imaginário12 está recheado de simbolismos e de 

recordações. A aparência da forma exprime a força do conteúdo social. O formismo 

social pode ser entendido como sendo a interação entre as “formas sociais”13 

capazes de ligar os “fatos sociais”14. 

Por isso, a pesquisa de campo, em Sant‟Ana do Livramento, tanto a 

quantitativa como a qualitativa, resultou em uma plataforma de dados 

imprescindíveis ao avanço das discussões e das considerações deste trabalho, 

sobretudo para visualizar as tensões, as modificações e as pretensões que ocorrem 

na sociedade santanense.  

                                                           
11

 “O formismo permite, no sentido estrito do termo, a coerência dos elementos heterogêneos que 
constituem as nossas sociedades complexas. [...] a ação de levar em conta a aparência poderá ser 
uma alavanca metodológica não-desprezível” (MAFFESOLI, 1998, p.247).“Estudar uma sociedade a 
partir de uma descrição de sua pele, como se fosse um corte histológico, é a meta de uma sociologia 
„formista‟. Para ela não há verdadeira existência atrás daquela que se deixa ver, ela se contenta em 
levar a sério os diversos estilos de vida que constituem o theatrum mundi.” (Id. 1998, p.248). Forma é 
relação, conceito de proporção, ação recíproca; dimensão simbólica é categoria psicológica, é vetor 
de intensa comunicação. 
12

 Imagem comum aos seres humanos. É uma tradução simbólica do inconsciente coletivo cuja força 
determina comportamentos similares em épocas específicas (JUNG apud LAPLANCHE; PONTALIS, 
2000). 
13

 Modos adotados por uma determinada sociedade; formas invariantes de agregação de indivíduos, 
ou seja, processo de sociação (SIMMEL, 1983); o significado de “formas sociais” está vinculado a 
grupo de indivíduos, (GIDDENS, 2003). 
14

 Para Durkheim, fato social é “toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coersão exterior” (2002; p 92-93). 
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1.1 Trabalho de campo 

 

Para expandir ainda mais as informações e o conhecimento metodológico, 

fizeram-se breves observações teóricas, obviamente relacionadas à constituição da 

pesquisa social.  

Assim, recorre-se à contribuição de Weber (2004) de que a análise da 

sociedade, no sentido estrito da palavra, é algo impossível. Para o autor, o cientista 

deve realizar o recorte de um determinado aspecto de forma a considerá-lo como 

um dos mais importantes para a compreensão do fenômeno social. Embora a 

orientação para escolher o objeto de pesquisa tenha sido realizada subjetivamente, 

o pesquisador deve ter clara distinção entre ciência e política, sempre identificando 

os valores e os motivos que o levaram a escolher o objeto analisado.  

Isto posto, convém sublinhar que a motivação de realizar esta pesquisa 

vincula-se a vivências pessoais e profissionais das quais foram selecionadas as 

sementes geradoras desta tese. Vale lembrar que a fronteira, a dinâmica do espaço 

rural e urbano, o impacto experimentado ao contatar-se entre estilo de vida 

interiorano com estilo de vida modernizado15, seguido de mudanças individuais e 

sociais, são fatos que dizem respeito à subjetividade motivacional para a realização 

desta pesquisa. 

A temática analisada leva em consideração o que Bourdieu (2004) definiu 

como “vigilância epistemológica”16.  Ainda apoiada no autor, na obra “Ofício de 

Sociólogo”, a transformação de um problema social em problema sociológico foi 

construída sob a lógica de que “o real nunca toma a iniciativa já que só dá resposta 

quando é questionado” (2004, p. 48), ou seja, um objeto de pesquisa só pode ser 

construído por conta de uma problemática teórica que interroga os aspectos 

                                                           
15

 O sentido de moderno, modernidade e modernização amplamente utilizados neste estudo será 
recuperado em seus termos á luz de Giddens e Beck, adiante no capítulo 2.  
16

 Bourdieu (2004) define a vigilância epistemológica como a necessidade de submeter as práticas 
sociológicas à polêmica da razão epistemológica no intuito do sociólogo ser capaz de observar os 
erros da pesquisa e encontrar meios de superá-los. 
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retirados de determinada realidade, neste caso, a dinâmica entre a tradição e 

modernidade, tal como nesta tese. 

Dessa forma, os questionamentos dos fatos sociais aqui selecionados para 

análise – e que se constituíram como objeto de investigação – perseguiram o 

aprofundamento de uma melhor compreensão acerca da reação da sociedade 

santanense frente ao surgimento de novidades mercadológicas - tanto em bens e 

serviços, como financeiras e políticas - a partir da implantação dos free shops, na 

Zona de Livre Comércio17, na Intendência de Rivera-UY. Emergem, portanto, 

questões curiosas cujas respostas são reflexões, também abertas a novas questões.  

Por isso, antes mesmo de avançar aos questionamentos vale lembrar que 

aspectos da modernidade em Sant‟Ana do Livramento tornaram-se fortemente 

evidentes no início do século XX e, com eles, aprofundaram-se as incertezas e os 

riscos percebidos. Além disso, as ameaças características da modernidade 

afetaram, e ainda afetam, as decisões de curto, médio e longo prazos em todas as 

esferas de vida.  

Diante disso, frisa-se que uma sociedade contemporânea que sofre as 

pressões de mudanças provocadas pela modernidade acaba por repensar os 

valores tradicionais preservados ao longo do tempo, podendo descortinar, para os 

indivíduos, um mundo novo de diversidade, de possibilidades abertas, de escolhas e 

de incertezas, de futuro.  

No entanto, como que um “porto seguro”, as tradições contribuem com a 

afirmação de aspectos do passado, repetitivos, porém vividos no presente e quiçá 

perpetuados no futuro. De modo geral, essa perspectiva transmite uma ideia de 

manutenção e segurança, diante da fluidez18 do estilo de vida “moderno”19 em cujo 

                                                           
17

 Marquetto & Riedl (2011). 
18

 A fluidez é uma metáfora utilizada por Bauman, reconhecida como condição identificadora da vida 
moderna. Tem a ver com a não fixação no espaço, ao desprendimento do tempo e de substituição de 
sólidos deficientes como: as lealdades tradicionais, os direitos e obrigações que atavam pés e mãos 
que impossibilitavam os movimentos e iniciativas. Os fluidos se associam a idéia de mudança, de 
mobilidade, de leveza de modo a gerar progressiva liberdade econômica e nova agenda política 
(BAUMAN, 2001). 
19

 Segundo Giddens, “[...]ser moderno é precisamente a constituição social da sociedade 
contemporanea em um mundo que superou seu passado em uma sociedade não mais sujeita às 
tradições, costumes, hábitos, rotinas, espectativas e crenças que caracterizavam sua história. A 
modernidade é uma condição histórica da diferença; de um modo ou de outro, uma substituição de 
tudo o que vigorova antes.” (2000b, p. 19). 
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espaço tradicional da cidade de Sant‟Ana do Livramento co-existe com aspectos 

modernos advindos das mais diversas vertentes globais. 

Presume-se que o município em questão esteja amparado sobre as bases para 

estabilidade social, cuja cultura, costumes, valores e ordenamento contribuem para 

suas integração e unificação. No entanto, há que se questionar até que ponto os 

costumes se impõem sob o vigor do novo ordenamento social, principalmente com 

relação à instalação dos free shops, situados na Intendência de Rivera-UY.  

Os free shops atraem pessoas de outros lugares a se deslocarem (muitas 

delas passam pela cidade de Sant‟Ana de Livramento) até Rivera para o consumo 

de produtos importados. Essa ideia incita que o contexto da modernidade evidencia 

demandas mercantis que reduzem a sociedade a um mercado de consumo e de 

comércio. Isso ocorre sem considerar as desigualdades sociais por eles provocados, 

bem como a concentração da renda e a indiferença com a cultura tradicional, 

presentes nas distintas manifestações populares, como feiras, desfiles, museus, etc. 

Há, portanto, ordens institucionais, reconfigurações nos relacionamentos produzidas 

por esse modelo mercantil.  

Sendo um contexto antagônico e contraditório, principalmente pela tradição e 

pela modernidade estarem num mesmo espaço social, em que medida houve 

transformação nos conflitos sociais percebidos em Sant‟Ana do Livramento? Para se 

avançar a partir deste questionamento, é preciso levar em conta a época (uma 

década) anterior à chegada da Zona de Livre Comércio e seus desdobramentos 

oriundos da presença dos free shops, principalmente no que diz respeito ao 

aumento do fluxo de turistas visitantes, da inserção de mercadorias novas e 

mundializadas, de tecnologia e comunicação, da ocupação tradicional dos espaços 

urbanos por empresas locais vis a vis a ocupação urbana por empresas 

transnacionais, da transformação da ocupação dos espaços urbanos. 
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Tais preocupações estão ancoradas em propósitos provocativos e 

motivacionais que, acompanhados de tímidas pretensões, almeja-se contribuir com 

um novo olhar para a sociedade santanense20. 

A despeito dos depoimentos dos 33 entrevistados, existem fragmentos 

coletivos semelhantes, passíveis de agrupamento. Assim, em um ambiente de 

tensão e transformação, encontrou-se em cada interlocutor a representação de um 

todo, ou seja, houve percepções e verbalizações com sentidos correspondentes.  

Tal tipicidade Simmel (1983) denominou de microcosmos. A esse respeito, 

Weber (2004) havia utilizado o termo de pluricausalismo, ou seja, a tipicalidade 

remete a um problema de “constelações”. Ainda, para Maffesoli (1998), a trivialidade 

na vida social é, antes de tudo, lugar21 de experiências comuns. 

Em julho de 2009, fez-se uma inserção em campo para iniciar o método “Bola 

de Neve” antes de realizar as entrevistas de fato. Foi necessário conhecer melhor os 

atores sociais que detinham profundidade no conhecimento acerca da realidade 

socioeconômica de Sant‟Ana do Livramento e construir uma rede de contatos para 

as futuras entrevistas.  

Então, naquele ano, contataram-se os seguintes citadinos: proprietário da 

Pousada Fazenda Palomas, Atílio Ibargoyen22; presidente (em 2009) da Cooperativa 

de Assentados de Livramento (COOPERFORTE), Itacir Soares; profissional liberal, 

Orácio Dávila; jornalista e vereador, Dagberto Reis; Presidente da Câmara de 

Vereadores, Sergio N. Moreira; professora Vera Albornoz e o presidente da 

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Fiação e Tecelagem (COOFITEC), 

                                                           
20

 “O olhar já produz, sem conceitos, um mundo, sobre o qual, com o qual e para o qual pensamos 
depois” (ÖELZE, 1998, p.226). A profundidade peculiar da visão realiza-se por interpretações que se 
revelam no concreto, porém contém algo de universal, de geral combinado com o visto, que o explica 
e torna inteligível. Para tanto, as interpretações tem de estar “relacionadas com o conteúdo concreto 
do visto, de maneira a trazer à luz sua essência”, ou seja, o “geral contido na forma, na peculiaridade, 
na finalidade e na função do visto”. O essencial é visto na coisa concreta, é stricto sensu, é invisível. 
“O objeto em jogo ganha, com isso, em significado e em significação; e a visão ganha profundidade e 
densidade (conteúdo)” (Id. 1998, p.228). 
21

 "Lugar" é melhor conceitualizado por meio da idéia de localidade, que se refere ao cenário físico da 
atividade social como situado geograficamente (GIDDENS, 1991).  
22

 Pelo fato de esta autora ser ser turismóloga, este senhor era conhecido por intermédio de relações 
referentes ao turismo (como feiras, por exemplo). A partir deste primeiro contato, foi possível criar a 
situação de indicação de pessoas por meio da “Bola de Neve”. 



38 

 

Edenilson Vargas. Além dessas entrevistas, também foi assistida uma palestra23 

proferida pelo empresário Oscar Mario Bentancur, em audiência pública na Câmara 

de Vereadores do município relacionado. 

Essa visita foi fundamental para aprofundar os contatos com a sociedade 

santanense e antecipar uma agenda para a próxima ida à cidade, visando a realizar 

mais entrevistas. Esta agenda concretizou-se somente em julho de 2011, com o 

apoio da secretária executiva da Associação Comercial e Industrial de Sant‟Ana do 

Livramento (ACIL), Maira Araújo (2011), que auxiliou nos contatos telefônicos e 

confirmação dos dias e horários junto aos atores sociais que seriam entrevistados. 

Tal agendamento24 foi encaminhado somente em julho de 2011, devido à realização 

do estágio de doutoramento em Portugal, entre setembro de 2010 e março de 2011.  

Os critérios utilizados na escolha dos interlocutores contemplaram os seguintes 

aspectos: representantes institucionais que fizessem parte de esferas diversificadas, 

como comunidade empresarial e trabalhadores comerciários, representantes 

políticos das esferas executiva e legislativa, abordando diferentes ideologias, bem 

como dos de âmbito cultural e educacional, além de pesquisadores, historiadores, 

geógrafos, entre outras áreas de conhecimento. Outro critério utilizado foi o fato de 

os interlocutores terem ampla e profunda relação com o município investigado, seja 

por sentimento de pertencimento, seja por terem escolhido o município para residir. 

Privilegiaram-se, também, as indicações de interlocutares que apontavam outras 

pessoas como informantes-chave. No que se refere aos aspectos éticos da 

pesquisa, foi elaborado um consentimento livre e esclarecido25 que, inicialmente, 

previa o anonimato das identidades dos entrevistados. No entanto, antes do inicío 

das entrevistas, foi solicitada, verbalmente, a auotização para publicar os 

verdadeiros nomes dos interlocutores. As respectivas autorizações foram feitas 

mediante gravação da voz.  

                                                           
23

 O assunto da palestra era encaminhamento do Projeto de Lei Nº 0358/2007, que versa acerca da 
implantação da Área de Livre Comércio (ALC) e do Projeto de Lei Nº 04741/2009, que diz respeito à 
criação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), ambos encaminhados à submissão do 
Governo Federal. 
24

 Apêndice II. 
25

 Apêndice III. 
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A terceira fase da pesquisa foi iniciada com a incessante busca por dados 

quantitativos para construir uma plataforma que refletisse as principais 

transformações de ordem econômica ocorrida a partir de 1970 até 2010. 

Novamente recorreu-se à sociedade santanense para dar continuidade às 

entrevistas, desta vez com um check list contendo os principais itens de interesse 

para a pesquisa.  

Além dos interlocutores já relacionados, incluíram-se outros atores sociais, 

ocupantes de alguma posição e atuantes complementares de um determinado 

conjunto de práticas: Prefeito Municipal, Weiner Viana Machado; Presidente da 

Associação Comercial e Industrial de Livramento (ACIL), Sérgio Oliveira; escritores e 

tradicionalistas, Paixão Côrtes, Velocínio Silveira; patrão de Centro de Tradições 

Gaúchas (CTG), microempresário que trabalha para o cartório de registro de títulos e 

documentos, na prestação de serviço para o Departamento Estadual de Trânsito 

(DETRAN), Rui Francisco Ferreira Rodrigues; presidente do Sindicato dos 

Empregados do Comércio, diretor da Federação de Porto Alegre, diretor na 

confederação de Brasília, diretor fundador da Central dos Trabalhadores do Brasil, 

João Carlos Pereira Gonzales; médico, empresário do ramo hoteleiro, 

Sindicato Intermunicipal de Hotelaria do Estado do Rio Grande do Sul 

(SINDIHOTEL), membro da Câmara dos Diretores Lojistas (CDL), Mozart Mattar 

Hillal; escritoras, pesquisadoras, Liane Chipollino Aseff, Adriana Dorfman, Neiva 

Schäffer, Gladys Bentancor, Vera Albornoz e Renato Levy; empresário, 

administrador de empresas, com ênfase em comércio exterior e trabalho na área 

aduaneira, despachante aduaneiro desde 1999 junto à Receita Federal, Oscar Mario 

Bentancur; professor, secretário municipal de Cultura, Edson Luis Farias; secretário 

municipal de Desenvolvimento, Sergio Luis Aragon; vereador, empresário, Luiz 

Carlos Claudio Coronel; farmacêutico, vice-prefeito, professor, Ângelo Sant‟Anna; 

técnico de laboratório de fronteiras, escritor, Carlos Alberto Fernandes Correia 

(Potoko); vereador, João Batista Lima Conceição; João Carlos P. Gonzales; 

pedagoga, executiva da ACIL, Maira Angelica Fontes Araujo. 

Aqui, é preciso expor que o grupo santanense entrevistado sempre foi 

acolhedor e interessado em prestar os depoimentos, assim como em indicar outros 

atores, todos os quais igualmente importantes para entrevistar. 
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Assim, buscou-se um levantamento estatístico de dados preexistentes 

realizados por institutos especializados – como a Fundação de Economia e 

Estatística (FEE) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para uma 

visualização prévia das mudanças significativas em Sant‟Ana do Livramento, dentro 

de um período que compreendesse a situação da cidade anterior e posteriormente 

ao surgimento do intenso comércio de produtos importados na Intendência de 

Rivera. Para tanto, realizou-se um recorte temporal equivalente a este período 

compreendido entre 1970 e 2010, evidenciando os anos intercalares de cinco em 

cinco (os demais intervalos foram omitidos).  

Iniciou-se, efetivamente, o trabalho de campo no momento em que a 

investigação em torno dos dados quantitativos estabeleceu uma sequencia não 

linear de buscas pela internet (site, e-mails), por telefone, in loco. Para tanto, a 

descrição detalhada dos processos pelos quais passou a imersão deste campo está 

elucidada na próxima subseção deste capítulo. 
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1.1.1    Escopo dos dados quantitativos 

 

Para a elaboração deste trabalho houve, inicialmente, uma coleta de dados 

com ênfase em indicadores socioeconômicos do Município de Sant‟Ana do 

Livramento-RS, contemplando, especialmente, o período que corresponde de 1970 

a 2010. Para tanto, pretendeu-se estabelecer um panorama das mudanças 

socioeconômicas ocorridas nestas quatro décadas.  

Com o objetivo de mapear os dados quantitativos, alçou-se mão do auxílio das 

ferramentas da web, cujos sites oferecem riquezas de detalhes, mas somente a 

partir da década de 80. Antes, muitas das instituições pesquisadas ainda não 

haviam se informatizado e, além disso não existia uma cultura em preservar a 

memória dos acontecimentos socioeconômicos nem de realizar pesquisas contínuas 

e sistemáticas. Por isso, algumas células da plataforma construída em planilhas 

eletrônicas ficaram incompletas.  

Todavia, a partir de 1991, as informações on-line estão mais completas. 

Embora o site do IBGE disponibilize grande parte dos dados censitados, foi 

necessário navegar em outros espaços virtuais que, pouco a pouco, integraram-se 

aos dados requeridos para esta pesquisa. 

Assim, contatou-se a agência do IBGE sediada em Sant‟Ana do Livramento 

que, embora limitada em seu banco de dados, prontamente enviou por e-mail as 

informações. Por outro lado, a FEE resguarda organizadamente, entre as prateleiras 

de sua biblioteca, todos os censos em catálogos denominados anuários. Neles, há 

informações históricas, tanto datilografadas como digitalizadas e impressas, muitas 

delas conformadas em CDs, muitos dos quais foram copiados pela autora desta tese 

e/ou baixados em links da biblioteca virtual da FEE. Contudo, nesse site, inexistem 

registros das variáveis anteriores a 1990, fato que obrigou a realização de uma 

minuciosa e manual revisão dos anuários26 na biblioteca da FEE, em Porto Alegre.  

Esta etapa realizou-se com agendamento prévio junto à bibliotecária dessa 

instituição, na qual foram selecionados os anuário solicitados. Aos poucos, ela os 

                                                           
26

 Não havia padronização nas referências bibliográficas nos anuários de 1970 a 1989. 
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colocava por ordem de décadas e ia dispondo-os sobre a mesa da biblioteca devido 

ao grande e diversificado número de anuários.  

No entanto, a complexidade do trabalho se deu pelo fato de inicialmente buscar 

inúmeras variáveis socioeconômicas entendidas necessárias para completar um 

panorama geral do Município de Sant‟Ana do Livramento. Tais variáveis 

compreendiam, essencialmente, a demografia, a educação, as finanças, a situação 

do saneamento básico, as questões sobre saúde, o Índice de Desenvolvimento 

Social e Econômico (IDESE) e a justiça. A escolha destas variáveis se deve ao 

critério de que são indicadores socioeconômicos reveladores das mudanças 

investigadas por esta pesquisa.  

Ademais, sublinha-se que os contratempos não se limitam à falta de 

documentos, pois, em alguns casos, o equívoco de alguns protagonistas que 

acumulam compromissos acabou provocando reveses no andamento de suas 

agendas, como: a ausência de quem anteriormente confirmou um determinado 

horário para a entrevista; com processos burocratizados e hierarquizados que 

limitaram as ações e a autonomia dos atores públicos para resgatarem documentos 

históricos.  

Assim como ocorreu no D.A.E., também na Secretaria Municipal de Finanças 

(SMF) não foram encontrados os entrevistados anteriormente agendados. Ao 

retornar ao novo horário, o engenheiro responsável do D.A.E. concedeu parcas 

informações verbais relacionadas ao sistema de água e esgoto da cidade e o 

Secretário Municipal das Finanças abriu um espaço de tempo para uma longa 

conversa, porém sem documentos e dados para a pesquisa em questão. 

Na Secretaria Municipal da Fazenda, inexiste uma sistematização dos registros 

documentais, muitos deles guardados em lugares diferentes ou perdidos durante um 

incêndio ocorrido em outra gestão. Todavia, o secretário se disponibilizou em 

resgatá-los e destinar um servidor público a auxiliar na coleta dos dados necessários 

a esta pesquisa. 

Quanto à visita ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, o mais antigo do 

município, acreditava-se haver dados sobre a saúde desde 1970. Os dados 

provavelmente existem, porém em folhas escritas à mão, em sua maioria guardada 
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desordenadamente. Devido ao grande dispêndio de tempo e esforços para 

sistematizar tais informações, o administrador do hospital enviou por e-mail as 

informações havidas no setor e já digitalizadas – a informatização administrativa do 

hospital é recente e incompleta. Portanto, são dados bastante limitados e de curto 

período. 

Frente aos obstáculos enfrentados para conseguir o preenchimento total dos 

dados quantitativos nas células da tabela, foi necessário elencar as variáveis 

relevantes em períodos intercalados de 5 anos, desde 1970 até 2010. 

Permaneceram as variáveis correspondentes à demografia, à educação, à saúde, às 

finanças, à justiça e ao IDESE.  

Mesmo assim, foram necessários mais esforços, pois ainda havia células que 

requeriam complementação dos dados numéricos. Por isso, outros contatos tiveram 

de ser estabelecidos, agora com a agência do IBGE e da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER) de Sant‟Ana do Livramento. Foi-lhes 

repassado um check list por e-mail com vistas a ser completado. No entanto, a 

dificuldade de obtê-los não é privilégio de algumas bibliotecas ou instituições. O 

IBGE desta cidade também encontrou dificuldades (pela inexistência de informações 

e por ser a busca um processo moroso) para fornecer informações nas escalas 

temporais solicitadas. 

Entre os sites consultados, estavam o Ministério da Educação (MEC), o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o da FEE, o do Município de 

Sant‟Ana do Livramento, entre outros não menos importantes, mas que pouco 

acrescentaram em termos de novidade, embora tenham servido para confirmar e/ou 

comparar os dados já obtidos.  

Ainda, para confirmar os dados que apresentavam divergências entre fontes 

diferentes, e com o acréscimo dos itens pecuário e agrícola, recorreu-se novamente 

à biblioteca da FEE, em Porto Alegre.   

A inclusão de mais duas variáveis, bem como a exclusão de outras, foi o 

resultado das análises realizadas juntamente com o orientador e o co-orientador 

desta pesquisa. Entendeu-se que tais variáveis estariam intimamente relacionadas 
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com a demografia urbana e rural, bem como com o contexto de mudanças 

socioeconômicas ocorridas em Sant‟Ana do Livramento. 

Tal redirecionamento culminou no seguinte desenho: variáveis 

correspondentes à demografia, ao IDESE, à saúde, à justiça, às finanças, à 

educação, à inclusão da pecuária e da agricultura; os anos se referem de 1970 a 

2010, sendo que os dados compreendem intervalos de 5 anos do período 

relacionado. 

A grande maioria da fonte dos dados contidos nas células é da FEE. 

Utilizaram-se as ferramentas do Excel®, inclusive para formatar os gráficos, com o 

propósito de tornar legíveis e claras as informações, bem como ressaltar as gritantes 

diferenças numéricas entre as variáveis da tabela, entendidas como vetores de 

alterações significativas do contexto socioeconômico ocorridos entre o período em 

questão. 

 

1.1.2     Escopo dos dados qualitativos 

 

Bourdieu (2004, p. 20-21) destaca duas preocupações relevantes na escolha 

do método e das técnicas empregadas à investigação do objeto de pesquisa, quais 

sejam: “nas situações reais da atividade científica, só é possível esperar construir 

problemáticas ou novas teorias com a condição de renunciar à ambição impossível 

[...] de dizer tudo sobre tudo e de forma ordenada”; a seguir, o autor atenta para o 

fato de o cientista sempre interrogar suas técnicas e não forçar o encaixe do seu 

objeto de pesquisa a elas. Entende-se que, além de serem preciosas às abordagens 

e técnicas metodológicas, tais orientações também conduzem o olhar da 

pesquisadora à interpretação dos fatos.  

As categorias das variáveis27 qualitativas28 podem ser classificadas como 

ordinais – ordenação de cinco em cinco anos entre as categorias e a demografia que 

                                                           
27 

Característica de pessoas, objetos ou eventos que diferem em valor entre as mesmas. 
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foi realizada a partir do ano de 1970 a 2010; e nominais - inexiste ordenação entre 

as categorias (nacionalidade, profissão, estado civil). 

Ao desmembrar a tabela inicial em variáveis menores, observou-se que a 

plataforma revelou com mais clareza os indicadores (maiores e menores) que 

sinalizaram transformação em um determinado período. Esses desvios padrões 

foram eleitos com significativas diferenças de forma a guiar a etapa seguinte da 

pesquisa de campo, qual seja, a qualitativa. 

Assim, realizaram-se 33 entrevistas semiestruturadas que, segundo Chizzotti 

(1998, p. 45), podem ser “uma comunicação entre dois interlocutores, o pesquisador 

e o informante, com a finalidade de esclarecer uma questão”, ou seja, um “discurso 

livre orientado por algumas perguntas chaves” com representantes das instituições 

eleitas como mais significativas, pois este instrumento é o mais adequado para 

esclarecer as especificidades dos fenômenos sociais em questão. 

O foco da produção de dados descritivos fornecidos de forma escrita e/ou 

falada, bem como pelo comportamento dos pesquisados, é a percepção e a vivência 

acerca do tema que está sendo pesquisado (TAYLOR; BOGDAN, 1998). Este é um 

método que permite aprofundar o assunto, pois vêm à tona conteúdos significativos 

e singulares para a discussão dos resultados. Contudo, trata-se de um levantamento 

que exige disponibilidade de tempo, geralmente maior que a aplicação de 

questionários. 

Trata-se, pois, de um levantamento posterior à constituição da plataforma de 

dados quantitativos, cuja população investigada foi selecionada intencionalmente, o 

que acabou por limitar o número de interlocutores, evitando a generalização das 

inferências29
 a outras populações. 

O recrutamento dos pesquisados foi realizado pelo processo de “Bola de Neve” 

ou técnica em cadeia que consiste no seguinte: 

                                                                                                                                                                                     
28

 A metodologia escolhida para a realização deste estudo foi uma pesquisa de tipo exploratória de 
caráter qualitativo, pois esta permite, segundo Minayo, “incorporar a questão do significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, e as estruturas sociais, sendo estas últimas tomadas tanto 
no seu advento quanto na sua transformação, com construções humanas significativas” (MINAYO, 
1994, p.10).  
29

 Yin (2005, p. 83) sugere que o pesquisador tenha, entre outras habilidades, a “noção clara das 
questões que estão sendo estudadas, mesmo que seja uma orientação teórica ou política, ou que 
seja de um modo exploratório”.  
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[...] partir de um primeiro entrevistado, que condiz com o perfil a ser 
estudado, que indica outro, e este por sua vez indica outro e assim 
sucessivamente até chegar a um ponto de saturação no qual, as falas 
tornam-se repetitivas entre si (KAWALL, 2006, p.24). 
 
 

Por isso, ao alcançar os 33 informantes, sentiu-se que as histórias estavam 

ficando redundantes, pois passaram a ficar repetitivas. Foi neste momento que se 

decidiu finalizar essa etapa. A pesquisa por evidências qualitativas (categóricas) 

contribuiu para a avaliação das condições sociais e econômicas. Por isso, também 

se recorreu à Taxa de Especialização (ou Quociente Locacional - QL30), para 

contextualizar os setores mais expressivos da economia local.  

No entanto, complementarmente, fez-se uso da observação direta durante o 

transcurso realizado na cidade e, principalmente, quando das entrevistas, visando a 

registrar o comportamento dos atores sociais e representantes institucionais da 

cidade. As demais fontes primárias contaram com a utilização de procedimentos 

técnicos, como registros fotográficos, figuras e levantamento das entrevistas 

semiestruturadas,31 aplicadas diretamente aos sujeitos da comunidade. Esse 

procedimento permitiu interagir face a face entre pesquisador, sujeitos e objetos 

pesquisados, cujos instrumentos de auxílio foram a caderneta e o diário de campo 

(GIL, 1996), mais o gravador.  

Os sujeitos entrevistados possuem semelhanças no que diz respeito às 

vivências, tão relevantes à definição do estudo em questão, seja pelo conhecimento, 

pelo empoderamento de informações seja pela sua atuação, sociabilidade e 

inserção social. Além disso, e em sua maioria, são atores sociais formadores de 

opinião pública, atuantes em suas práticas socioculturais e econômicas, de maneira 

a lhes conferir reconhecimento entre o círculo de relações sociais, formais e 

informais. 

                                                           
30

 “O Quociente Locacional busca expressar a importância comparativa de um segmento produtivo 
para uma região vis-à-vis à macrorregião na qual aquela está inserida. Mais especificamente, ele 
busca traduzir “quantas vezes mais” (ou menos) uma região se dedica a uma determinada atividade 
vis-à-vis ao conjunto das regiões que perfazem a macrorregião de referência” (PAIVA, 2006, p.92). 
No entanto, poderá ser utilizada a participação percentual de emprego como medida de importância a 
uma atividade. A importância do município no contexto regional, em relação a um determinado setor, 
é demonstrada quando assume valores ≥ 1. Nesse caso, o setor é considerado especializado. A 
inserção/especialização periférica na divisão social do trabalho não se resolve pela diversificação da 
pauta produtiva. A diferença entre as especializações (açúcar, soja, minério de ferro, borracha, etc.) 
circunscreve-se à maior ou menor instabilidade das exportações, da renda interna, do câmbio e dos 
preços. 
31

 Apêndice I. 
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Procurou-se apreender informações relevantes às discussões dessa pesquisa, 

principalmente no que concerne à consciência, à impressão, à experiência dos 

atores (sensação interpretada), com relação à presença dos free shops no contexto 

marcado pelo latifúndio e ancorado na cultura da pecuária.  

Os questionamentos nortearam o cotidiano das práticas socioeconômicas que 

emergiram de forma antagônica e dinâmica entre tradições e modernidade, bem 

como as percepções dos sujeitos quanto às mudanças ocorridas ao longo do tempo 

e a reação da comunidade entrevistada em resposta ao fenômeno modernizante que 

se instalou sobre o território32 historicamente tradicional.   

As entrevistas foram marcadas, individualmente, com antecedência, 

juntamente com um briefing (no sentido de uma antecipação breve de informações 

para posteriores complementações do assunto), que serviu de guia acerca do 

assunto tratado na ocasião do encontro. Esse grupo de entrevistados derivou de um 

prévio estudo de campo realizado em julho de 2009, quando foram visitadas 

algumas personalidades do local: um ruralista, um político, um líder de comunidade 

de moradores, um escritor, uma pesquisadora.  

Todos os contatos, sobretudo os primeiros realizados em 2009, foram por 

sucessivas indicações, como uma “Bola de Neve”– um indicava o outro – 

(BIERNARCKI; WALDORF, 1981), priorizando os atores envolvidos com os debates 

acerca do desenvolvimento da região e/ou aqueles detentores de profundo 

conhecimento da fronteira, seja social, político, econômico ou cultural. Contudo, 

primeiramente, as entrevistas foram agendadas por telefone seguido do encontro 

pessoal, num local previamente combinado. As entrevistas foram individuais, com 

exceção da realizada em conjunto em Porto Alegre, com as pesquisadoras Dra. 

Neiva Schäffer e a Dra. Adriana Dorfman. 

 

                                                           
32

 Para Santos (1996), território é o lugar de exercício da vida, do fundamento do trabalho, é onde se 
reside, onde se realizam as trocas materiais e espirituais.  
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1.2 O Instrumento de coleta de informações 

 

O instrumento principal utilizado para essa pesquisa foi um roteiro que serviu 

como guia para as entrevistas. Primeiramente, foram realizadas cinco entrevistas 

(relacionadas anteriormente), em 2009 que, além de pré-teste, também contribuíram 

para formar a rede dos futuros interlocutores. Assim, a primeira etapa dedicou-se às 

revisões bibliográficas; a segunda, tratou da coleta e organização da plataforma dos 

dados quantitativos e, por fim, a terceira ocupou-se da análise e das discussões dos 

dados. 

Como técnica para iniciar a pesquisa, optou-se por utilizar a “Bola de Neve”, 

começando com uma entrevista com o empresário Ibargoyen (2011), em sua 

propriedade, a Pousada da Fazenda Palomas e, a partir das indicações dele, foram-

se agendando entrevistas com outros interlocutores. Este método auxiliou a formar 

uma rede de atores, bem como identificar, entre eles, aqueles que poderiam 

fornecer maiores informações para entrevistas realizadas em 2011. Esse contato 

prévio também foi importante por ter sido observado e avaliado o conteúdo e a 

dinâmica das entrevistas, a exemplo do que não havia sido bem conduzido. 

A essa altura, o tema da tese ainda estava focado na Fronteira da Paz, o que 

exigiria uma pesquisa mais abrangente, ou seja, pesquisar as cidades-gêmeas: 

Sant‟Ana do Livramento e Rivera. Foi repensando a amplidão e os esforços que 

teriam de serem investidos, tanto de tempo como pessoal, físico e financeiro, que se 

decidiu restringir tal pesquisa somente ao Município de Sant‟Ana do Livramento. Um 

dos limites em realizar uma pesquisa dessa natureza é a inexistência de dados 

censitados de igual período e categorias em ambas as cidades-gêmeas.  

As entrevistas foram realizadas em ambientes onde os interlocutores estavam 

à vontade, dando preferência aos lugares por eles sugeridos. Por isso, algumas 

entrevistas foram realizadas nas residências dos pesquisados, em escritórios 

públicos, como na Prefeitura Municipal e na Câmara dos Vereadores, em espaços 

concedidos por instituições como a ACIL, e em espaços privados de empresas como 

o Hotel Verde Plaza, o Hotel Jandaia e a Pousada da Fazenda Palomas. Cada 

entrevista teve, em média, 1h30min de duração.  
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Assim, as entrevistas foram agendadas em horários distribuídos por uma 

semana inteira, em julho de 2011, sendo que algumas pendências foram resolvidas 

em outras três viagens a Sant‟Ana do Livramento. A cada dia, eram realizadas, no 

máximo, três entrevistas, devido ao tempo de deslocamento entre um local e outro.  

Todas as entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra, 

com a identificação pessoal: nome completo, idade, estado civil, filhos, profissão, 

formação educacional, profissão dos pais, naturalidade. Além disso, as falas foram 

descritas no diário de pesquisa. 

A aproximação e a empatia geradas em cada um dos encontros pela entrevista 

foram fundamentais para que as narrativas de trajetórias fossem efetivamente um 

ato de compartilhamento de experiências.  Para conseguir estes dados, o 

pesquisador deve criar uma atmosfera que permita gerar – tanto quanto possível - 

um ambiente de confiança mútua que permita o diálogo.  

Foram estabelecidos tópicos a serem abordados nas entrevistas, que 

contemplavam algumas categorias previamente elencadas para nortear a fala dos 

entrevistados, as quais podem ser conferidas no roteiro de entrevista. A análise de 

dados, nas pesquisas qualitativas, foi um processo complexo, não linear, que 

implicou um trabalho de reconhecimento, seleção, organização e interpretação de 

dados. Os resultados foram validados através da coerência entre a prática e a teoria. 

De posse do material transcrito, iniciou-se o processo de ordenamento dos 

dados para análise em categorias. Após essa categorização, fez-se um 

reordenamento dos dados, com base no referencial teórico da pesquisa. Os desafios 

foram os de transformar os dados em categorias a orientar a lógica de análise.  

O reordenamento dos dados deu-se da seguinte maneira:  

1) Identificação das categorias de análise. Para identificar as categorias, foram 

necessárias várias leituras de cada entrevista, pois os interlocutores, na maioria das 

vezes, voltavam ao mesmo assunto e divagavam ao longo da entrevista.  

2) Identificação de novos elementos de análise no material empírico.  Posterior 

à identificação das categorias previamente elencadas, partiu-se para a busca de 

novos elementos detectados nos textos das entrevistas.  
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3) Em sequência, elegeram-se alguns tópicos distribuídos entre as planilhas. 

Cada planilha foi nomeada por um tópico e, verticalmente, distribuíram-se em cada 

célula da coluna os nomes, a idade e a profissão dos entrevistados. Na segunda 

coluna dessa mesma planilha, foram disponibilizados recortes das falas 

concernentes ao tópico eleito para essa planilha, a ponto de definir o agrupamento 

de todas as falas sobre determinado assunto. Se, por exemplo, uma mesma fala 

referisse a mais de uma categoria, esta aparecia em todas as vezes que fosse 

necessário, não sendo privilegiada nenhuma categoria em particular.  

Das análises e comparações entre os textos das entrevistas, foi possível 

estabelecer relações e dar voz àquelas que pareciam mais significativas, percebidas 

pela insistência na ênfase por parte dos entrevistados. Esse processo também 

ajudou a identificar as repetições e similaridades referentes a tal tópico, bem como 

levantar uma amostra da “memória coletiva”33. Deu-se importância ao sentido das 

palavras (ideias “escondidas” nas entrelinhas) e às frequências das palavras.  

A exposição à experiência e a opiniões de outros pesquisadores contribuiu 

para a percepção de que existem várias óticas para análise, reflexão e intervenção 

em uma dada situação-problema. As perguntas abertas e semi-direcionadas deram 

margem a uma conversação informal, fazendo com que se estabelecesse uma 

relação de confiança entre entrevistador e entrevistado, a ponto de este discorrer, 

despreocupadamente, acerca das questões abordadas.  

Entretanto, as interações face a face (GOFFMAN, 1985) nas entrevistas 

permitiram maior profundidade nos questionamentos, maior contato e atmosfera, 

que facilita a abordagem de assuntos mais delicados. Por outro lado, neste tipo de 

técnica sempre há a possibilidade de inibição do entrevistado. 

Embora se tenha tido o cuidado em elaborar um roteiro prévio, prevendo o 

tempo de 1h de entrevista, muitas delas se excederam, alcançando até 2h. Acontece 

que, ao se estar entrevistando, sempre há momentos que a fala do entrevistado 

migra para outros assuntos e, muitas vezes, seria uma antipatia interromper. Assim, 

                                                           
33

 Memória coletiva: entende-se por memória coletiva a compreensão de quadros sociais de grupos 
que carregam lembranças, imagens, sentimentos, valores comuns, experiências compartilhadas por 
determinado grupo. A memória individual é vista como uma leitura de uma parte da memória coletiva, 
tendo menor peso em relação à memória coletiva (HALBWACHS, 1990). 
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ocupava bastante tempo. O entrevistado tem liberdade para desenvolver cada 

situação, em qualquer direção que considere adequada.  



52 

 

2 COEXISTÊNCIA ENTRE TRADIÇÃO E MODERNIDADE: UMA LEITURA 

SOCIOLÓGICA 

 

Sin racionalidad social, la racionalidad científica está vacía; sin racionalidad 
científica, la racionalidad social es ciega (BECK, 2010; p. 44). 

 

No intuito de configurar o escopo dos objetivos propostos no presente trabalho, 

pautam-se questões de ordem epistemológica na esfera da sociologia. Importa 

destacar que os termos contidos no título deste capítulo conduzem ao 

esclarecimento de como estão situados os contextos da modernidade e da tradição. 

Embora fundamentais, será necessário evocar outras apreciações conceituais 

complementares por coexistirem entre si, como é o caso do tempo, espaço, 

desencaixe, guardiões, individualismo, entre outros, igualmente vinculados. Mas, 

para o subcapítulo a seguir, tratou-se em especial da tradição e da modernidade, 

cuja articulação é relativizada com respeito à sua oposição, seguida de discussões e 

elaborações dos conteúdos subjacentes. 

 

2.1   Tradições 

 

Baseadas na ideia de um povo antigo, genuíno e original, bem como de 

símbolos que perpetuam a experiência das gerações, as tradições contribuem com a 

compreensão do mundo por estarem fundadas na superstição, na religião e nos 

costumes. Elas são remodeladas e reinventadas a cada geração, de forma a 

sedimentar a ordem social. Inexiste, portanto, um corte profundo, uma ruptura ou 

uma descontinuidade absoluta entre o ontem, o hoje e o amanhã.  

Na perspectiva de intersecção entre tradição e modernidade, foi tomado como 

referência principal nesta tese o sociólogo Anthony Giddens, por encontrar eco nas 

discussões epistemológicas por ele explicitadas. Em consonância com o autor, ao 

estudar a constituição da sociedade moderna, considera-se ser primordial levar em 

conta as consequências que a globalização e os riscos sociais imprimem ao 

indivíduo e à coletividade. Contudo, ao longo dos capítulos, encontram-se outras 
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ressonâncias não menos importantes que contribuíram sobremaneira a 

entendimento dos conceitos aqui evidenciados. 

Assim, inicia-se o tema com as assertivas de Giddens (1997) de que, ao longo 

do desenvolvimento social da humanidade, a modernidade e a tradição mantiveram 

certa coexistência (ou colaboração, nos termos do autor) até o surgimento do que 

cunhou de “alta modernidade”, quando, então, as características da tradição 

passaram a ser diferenciadas.  

O autor enfatiza que, no atual estágio da alta modernidade, as tradições se 

encontram sob um processo dialógico em que, por um lado, os aspectos globais 

afetam a vida local; por outro, o local também se manifesta no global. Mesmo com o 

avanço da modernidade, as tradições não desapareceram, embora tenham sido 

esvaziadas de conteúdos e/ou alteradas por experiências cotidianas, deixando, por 

exemplo, de atuar como fornecedoras a uma acurada estrutura34 propiciadora de 

determinada ação. Essa transformação teria sido ocasionada, em alguns casos, pelo 

distanciamento tempo-espaço, binômio fundamental para a concepção de uma 

tradição mais ativa e coercitiva sobre os indivíduos.  

Para Giddens (2002), a tradição era onipresente e inquestionada. Sua 

“aparição” se deu com a modernidade de forma a estar sujeita a sucessivas 

transformações ao longo do tempo, ou seja, invenções e reinvenções. Giddens 

(1990) argumenta que as sociedades35 tradicionais veneram o passado e valorizam 

os símbolos por estes conterem perpetuarem experiência de gerações. Por essa 

razão, a principal diferença entre sociedade tradicional e moderna reside na 

constante, rápida e permanente mudança (HALL, 2007). Desta forma, segundo 

Giddens (1997), as “práticas sociais são, constantemente, examinadas e 

reformuladas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, 

alterando, assim, constitutivamente, seu caráter” (1997, p. 37-8). Por isso, a tradição 

                                                           
34

 Para Giddens (2002), há dois sentidos para estruturas: pode ser habilitadora ou coercitiva. A 
estrutura diz respeito às regras e aos recursos, ou conjunto de relações, de transformações, 
organizadas como propriedades de sistemas sociais.  
35

 Para Simmel (1983), a sociedade - vista globalmente - é possível de ser pensada como resultado 
das formas de sociação, ou seja, da rede de relações sociais recíprocas. A matéria das sociações 
são os “conteúdos”, ou seja, pulsões, interesses, finalidades, tendências, desejos, etc. que se 
expressam nos indivíduos. Em Simmel (1983), formas sociais são as interações sociais concretas que 
se constituem a partir de conteúdos determinados, seja na moda, na coqueteira, no costume do 
adorno, etc.  
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não é concebida como totalmente estática, pois a cada geração ela é reinventada, 

conforme sua herança cultural e assumida pelos seus precedentes. 

Tal argumento corrobora os de Hobsbawm (1997) frente à constatação de que 

muitas das tradições tidas como seculares são, na verdade, invenções relativamente 

recentes.  

Como refere Giddens (2002, p.105), a tradição “é a cola que une as ordens 

sociais pré-modernas” e está atrelada à organização do tempo-espaço, à memória36, 

a inventividade e, embora seja uma orientação para o passado, tem pesada 

influência no presente, uma vez que envolve o controle do tempo. Além disso, é 

também um ato do futuro, intrínseco e inseparável da comunidade (OLIVEN, 2007).  

Sua restituição tem cunho político na medida em que vai filtrando o que pode e 

o que não pode vir à tona de acordo com os significados conferidos em um 

determinado tempo, das imagens convenientes, dos interesses vigentes, seja no 

âmbito individual seja no social.  

Assim como Oliven (1995), também aqui se recorre a Durham para referendar 

a persistência dos padrões tradicionais e da valorização do passado: 

[...] não constitui explicação de nenhum fenômeno social, mas são em si 
fenômenos que devem ser explicitados na análise do processo de 
transformação social. Há muitos anos que os antropólogos destruíram a 
ilusão do valor explicativo do conceito de sobrevivência cultural. Padrões 
culturais sobrevivem na mesma medida em que persistem as situações que 
lhe deram origem, ou alteram seu significado para expressar novos 
problemas (DURHAM apud OLIVEN, 1995, p. 201). 

 

Ainda, na acepção de Oliven (2007), a tradição é entendida como um conjunto 

de orientações valorativas consagradas pelo passado e pode se manifestar em 

épocas de processos de mudança social, tais como a transição de um tipo para 

outro de sociedade, crises, perda de poder econômico e/ou político, entre outros. 

Também pode ser inventada por caracterizar a referência a um passado, podendo 

ser real ou forjado, que impõe práticas geralmente formalizadas através da 

repetição.  

                                                           
36

 A memória pode ser um modo de descrever a cognocitividade de agentes humanos. “[...] a 
consciência discursiva implica as formas da recordação que o ator é capaz de expressar 
verbalmente” (GIDDENS, 2003, p. 56). 
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[...] tradições inventadas é um conjunto de práticas reguladas por regras 
tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, 
visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado [...]. São reações a situações novas que ou assumem a forma de 
referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado 
através da repetição quase que obrigatória (HOBSBAWM; RANGER, 1984, 
p. 9-10). 

 

Embora passíveis de sofrer alterações, os costumes – vinculados às 

sociedades tradicionais - modificam a tradição e, ao mesmo tempo, diferenciam-se 

das tradições inventadas. Hobsbawm; Ranger (1984) diferencia o costume das 

tradições inventadas e o das convenções: as convenções – rotinas - não constituem 

“tradições inventadas”, pois são de ordem técnica, não ideológica e podem ser 

modificadas ou abandonadas pela necessidade prática. 

Muitas vezes, sob o efeito de algum estado de coisas, as tradições inventadas 

indicam necessidades sociais, a exemplo dos gostos, da moda, dos divertimentos 

populares que podem ser criados, explorados e modelados.  

A “tradição” neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do “costume”, 
vigente nas sociedades ditas “tradicionais”. O objetivo e a característica das 
“tradições”, inclusive das inventadas, é a invariabilidade. O passado real ou 
forjado a que elas se referem impõe práticas fixas (normalmente 
formalizadas), tais como a repetição. O “costume”, nas sociedades 
tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. Não impede as 
inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja 
tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao 
precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência 
à inovação) a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos 
naturais conforme o expresso na história (HOBSBAWM; RANGER, 1984, 
p.10). 

 

As novas tradições ocupam uma pequena parcela do espaço cedido pelas 

velhas tradições e antigos costumes, sobretudo nas sociedades em que a 

importância do passado é cada vez menor na maioria do comportamento humano 

(HOBSBAWM; RANGER, 1984). 

Tal efeito é também influenciado pela globalização. Embora sob menores 

implicações, a reprodução da cultura histórico-territorial, ou seja, o conjunto de 

saberes, hábitos, experiências étnicas ou regionais (segundo o perfil estabelecido há 

séculos), não se isenta desse processo. Apesar disso, Canclini (2003, p.105) 

ressalta que “a transnacionalização das tecnologias e da comercialização de bens 
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culturais diminuem a importância dos referentes tradicionais de identidade”, 

sobretudo nas zonas rurais. 

O patrimônio histórico, a produção artística e folclórica e, em algumas 
zonas, a cultura rural experimentam uma abertura econômica limitada, 
porque nelas o rendimento dos investimentos é menor e a inércia simbólica 
é mais prolongada (CANCLINI, 2003, p.174).  

 

Mesmo assim, a presença dos intérpretes capazes de acessar a verdade e 

transmiti-la aos outros entes é condição sine qua non para garantir a perpetuação 

das tradições. Ademais, muitos valores das tradições são reproduzidos no âmbito da 

comunidade local e, mesmo com a expansão da modernidade, a continuação das 

tradições se dá pela sua reinvenção e reformulação (GIDDENS, 1997).  

 

2.1.1    “Verdade formular”, guardiões 

 

Cunhada por Giddens (1997), a “verdade formular” necessita do guardião37 da 

tradição (intérprete) que, diferentemente do especialista da ordem social moderna, 

reveste-se de mistério, funda-se na crença, no sentido místico e esotérico, 

inacessível ao leigo. Para o autor, o guardião monopoliza a interpretação, 

fortalecendo seu status e, portanto, diferenciando-se do “outro”. 

Mas as verdades inerentes ao tradicional reforçam a experiência cotidiana 

através dos mecanismos fundadores de rituais38 contidos na memória coletiva39, 

refazendo, assim, a liga que une a comunidade e gerando o sentimento de 

pertencimento. É, também, a partir do discurso, que as comunidades constituem e 

constroem, ao longo do tempo, uma estereotipia vinculada à reinvenção e ao futuro 

de cada geração. A tradição envolve rituais como meio de preservação da memória 

coletiva reforçando as experiências do cotidiano e suas verdades.  

                                                           
37

 O interprete pode ser o padre, o xamã, o político, o patrão do CTG, etc. 
38

 Com uma esfera e linguagem própria, o ritual detém uma verdade em si, ou seja, uma “verdade 
formular” que o funda e que não depende das “propriedades referenciais da linguagem”. Pelo 
contrário, “a linguagem ritual é performativa e, às vezes, pode conter palavras ou práticas que os 
falantes ou os ouvintes mal conseguem compreender (GIDDENS, 1997, p. 83). As narrativas 
contadas partilham experiências fundamentais à identidade nacional.  
39

 Memória coletiva (HALBWACHS, 1990). 
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À medida que o ritual é reinventado e reformulado, a modernidade rompe o 

referencial protetor da pequena comunidade (GIDDENS, 2002). O autor aponta para 

a necessidade da modernidade em criar tradições e servir como mecanismo de 

controle, uma vez que a tradição é propriedade de grupos, de coletividades ou 

comunidades. 

Cabe referir-se ao filósofo Appiah (1997), na obra entitulada “Na casa do meu 

pai”. Ele aborda o passado da África Central, ao considerar a tradição como os 

“aspectos do passado que persistem no presente por meio de uma transmissão 

inter-geracional. Por seu lado, em termos simples, pensamos que não poderemos 

afastar-nos de uma aproximação entre a modernidade e um dos seus veículos em 

Angola, o sistema colonial”, que transplantou uma tradição religiosa a outra (o 

cristianismo), bem como outras concretizações familiares e outras normas de 

conduta que contrastam com tradições de origem autóctone.  

O autor conferiu relevo à sabedoria das sociedades tradicionais da África e 

defende que os filósofos precisam ter uma compreensão profunda dos “mundos 

conceituais”40 tradicionais (APPIAH, 1997, p. 153). Devem, portanto, buscar as 

raízes dispersas do pensamento, reatar seus fios, dando ênfase ao ensaio, ao 

gênero e às críticas, de forma a valorizar as tradições africanas. As assertivas do 

autor contribuem a que se tenha acuidade ao contrair uma pesquisa acerca da 

tradição de forma a abstrair, ao máximo, as “raízes dispersas do pensamento” 

conferindo o devido valor e reconhecimento durante a pesquisa. 

Na tentativa de fazer uma analogia entre as acepções de Appiah (1997) e as 

abordagens de Habermas (2008), principalmente no que diz respeito às ideias e às 

práticas que conduzem aos fatos sociais, confere-se relevo ao seguinte: “as ideias 

penetram, na realidade social, através de pressuposições práticas cotidianas e, 

imperceptivelmente, adquirem a qualidade de fatos sociais obstinados” 

(HABERMAS, 2008, p.11). Contudo, vale lembrar que as ideias postas em prática 

também dizem respeito às invenções das tradições. 

                                                           
40

  Para Appiah (1997), “mundos conceituais” se referem ao tradicional e ao moderno que são 
tomados não como opostos, mas como confluentes e complementares, aliando a herança e a 
aquisição. 
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Na visão de Hobsbawm; Ranger (1984), é difícil localizar o período temporal 

pelo qual surgiram as tradições genuínas cuja adaptabilidade não deve ser 

confundida com a “invenção de tradições”. As tradições são inventadas somente 

quando os velhos usos da tradição genuína se degeneram, embora, muitas vezes, 

as tradições fossem inventadas, não porque os velhos costumes estejam 

indisponíveis, mas por não serem mais usados, nem adaptados. Portanto, indicam 

sintomas de problemas sociais difíceis de serem detectados. 

Entretanto, às tradições inventadas prevalece um conjunto de práticas que 

expressa valores e normas comportamentais através das quais é conferida uma 

continuidade em relação ao passado, ou seja, das “tradições genuínas41” 

modificadas.  

O termo “tradição inventada” é utilizado num sentido amplo, mas nunca 
indefinido. Inclui tanto as “tradições” realmente inventadas, construídas e 
formalmente institucionalizadas, quanto as que surgiram de maneira mais 
difícil de localizar num período limitado e determinado de tempo - às vezes 
coisa de poucos anos apenas - e se estabeleceram com enorme rapidez 
(HOBSBAWM; RANGER, 1984, p.09). 

 

A referência ao passado histórico pelas tradições inventadas caracteriza 

artificialidade, uma vez que referenciam situações anteriores quase que por 

repetição obrigatória. É contrastante, pois, com as mudanças e inovações do mundo 

moderno que, através da “ideologia liberal da transformação social, no século 

passado [século XIX], deixou de fornecer os vínculos sociais e hierárquicos aceitos 

nas sociedades precedentes, gerando vácuos que puderam ser preenchidos com 

tradições inventadas” (HOBSBAWM; RANGER, 1984, p.16). 

Assim, o autor classifica três categorias superpostas elencadas desde a 

Revolução Industrial: 

a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições de 

admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais;  

b) aquelas que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de 

autoridade; e 

                                                           
41

 Valores e práticas legados do passado longínquo e pré-moderno.  
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c) aquelas cujo propósito principal é a socialização, a inculcação de ideias, de 

sistemas42 de valores e de padrões de comportamento.  

Entre as categorias relacionadas, o autor sugere que as tradições dos tipos “b” 

e “c” tenham sido inventadas, a exemplo da submissão à autoridade na Índia 

britânica. A do tipo “a” prevaleceu, “sendo as outras funções tomadas como 

implícitas ou derivadas de um sentido de identificação com uma „comunidade‟ e/ou 

as instituições que a representam, expressam ou simbolizam, tais como a „nação”‟. 

As características levantadas permitem identificar nas relações sociais os tipos de 

tradições que, por repetição, legitimam instituições e autoridades, como por 

exemplo, o sentimento nacional (HOBSBAWM; RANGER, 1984, p.17). 

A produção de representações pelas instituições sociais é realizada pela 

criação de símbolos e imagens pretéritas, todas as quais selecionadas de acordo 

com os valores, muitos deles ocultos, e que se pretende eternizar (HOBSBAWM, 

1997). Infere-se, aqui, a questão de que os valores são o conteúdo derivado das 

interações sociais concretas que, por sua vez, resultam nas formas sociais 

(SIMMEL, 1983).  

Assim, as formas e as funções (sociais e materiais) conferem significado à vida 

social, ainda que na modernidade, por ocuparem determinado espaço - mesmo que 

virtual. 

 

2.2    Modernidade 

 

É importante contextualizar a Modernidade, cujo vocábulo é atraente e pode 

evoluir a diversos sentidos, dependendo da situação em que é empregado. Ao 

separar a natureza do homem, o pensamento moderno abandonou as certezas 

sucedidas da cosmologia, característica de outras civilizações e de outras épocas da 

cultura europeia. Daí em diante, predominou a crença de que o homem era o senhor 

da natureza, podendo transformá-la e destruí-la para a geração infinita de riquezas 

(CASSIRER, 1994).  

                                                           
42

 Relações reproduzidas entre atores ou coletividade, organizadas como práticas sociais. 
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Ao romper com o habitual, com o comum, com o formal e com a rotina, em 

medidas e forças diferentes, a modernidade sofre tensões e contradições que 

impedem de unificá-la ou generalizá-la. Os múltiplos efeitos percebidos por uma 

sociedade tradicional sob impacto da presença da modernidade aludem à 

transformação da vida íntima e social das pessoas (GIDDENS, 2003). Aos poucos, a 

modernidade vai esculpindo novas feições sociais identificadas na diligência do 

comércio, do consumo, dos alimentos, dos ritos, da transformação da paisagem, 

enfim, do cotidiano dos cidadãos do mundo. 

À medida que o entendimento desse fenômeno se difundiu, surgiram diferentes 

vertentes e correntes de pensamento que ampliaram sua compreensão. Desde o 

século XVI, já se fazia anunciar a modernidade, com as idéias oriundas da razão e 

do saber instrumental, que, embora tenha injetado novo ânimo à ciência, ainda 

divergiam entre a centralidade nos temas da divindade e as discussões com base 

nas capacidades racionais do próprio homem (CASSIRER, 1994). Foi com a 

mentalidade humanista, durante o Século das Luzes43, que o homem passou a ser o 

sujeito do conhecimento, dando, aos poucos, vazão ao domínio sobre a natureza.  

Para Cassirer (1994), o fenômeno da modernidade inicia seus primeiros 

passos, no mundo, à medida que os ventos dos experimentos eram sistematizados 

com base metodológica. O conhecimento científico começa a ser segmentado e 

proclama sua independência das esferas divinas e mitológicas, passando a valer 

como produto da razão humana. Não totalmente contrário, por vezes, Latour (2001) 

renega a relação da ciência com a modernidade. O autor afirma que sua 

operacionalidade se apoia precisamente na relação da ciência com a sociedade, 

bem como em outras dicotomias (pureza, mistura, entre outros). 

Foi no início do século XVII, quando na Europa emergiu a transformação da 

mente humana, o surgimento de novas ideologias, do estilo, do costume de vida ou 

da organização social e que, ulteriormente, “se tornaram mais ou menos mundiais 

em sua influência” (GIDDENS, 1991, p.11).  

                                                           
43

 O Século das Luzes é uma denominação referencida ao Iluminismo, mais precisamente ao século 
XVIII, marcado pelo cientificismo, racionalismo, conhecimento (CASSIRER, 1994). Como contraponto 
à Idade Medieval, procurou dessacralizar e desmistificar o conhecimento e a organização social 
através do pensamento oriundo da ciência objetiva, da moral, da lei e das artes, todos os quais 
entendidos pela lógica generalista e universal. 
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A partir desse contexto, enfatizam-se as contribuições de Harvey (1992) em 

que os modos racionais de organização social e de pensamento garantiriam a 

libertação da irracionalidade mitológica, da superstição religiosa, do uso arbitrário do 

poder e, por último, do lado sóbrio do ser humano.  

Além disso, o “projeto da modernidade” (HARVEY, 1992) se fundamenta na 

emancipação humana cujo princípio ascendeu em meio à luta pela libertação dos 

dogmas medievais, bem como das restrições autoritárias e governamentais da 

aristocracia daquela época (diligências individuais). O triunfo da liberdade humana 

estava representado pelo “projeto de modernidade” (Id. 1992), uma vez que o 

esforço intelectual se desenvolvia pela ciência objetiva e racional, calcada nas leis 

universais.  

Assim, o século XVIII assume o contexto da realização humana. Para Larreta 

(2003, p.35), “uma sociedade livre de dominação política e econômica é o corolário 

necessário à formação da individualidade moderna”. A modernidade foi influenciada 

pela perspectiva positivista, em que os princípios validados passaram a ter 

conotação materialista, de progresso tecnológico e de constante inovação, sempre 

na eminência de ser, por ela, mesma superada.  

No campo do trabalho, as forças artesanais e braçais, difíceis e sofridas foram 

substituídas pela mecanização industrial que, pela operacionalização de máquinas e 

novos processos, facilitou o trabalho, aumentando a produtividade em menos tempo, 

menos energia, menos custo e mais lucro. Por outro lado, o trabalho industrial ainda 

produz doença e morte resultante da fadiga e massante operacionalização exigidas 

pela produtividade.  

O “mundo industrializado” “refere-se às relações sociais implicadas no uso 

generalizado da energia mecânica e das máquinas nos processos de produção”, que 

para Giddens (1997, p.13), é um “eixo institucional da modernidade”. Para o autor, o 

segundo eixo diz respeito ao capitalismo, entendido como um sistema de produção 

de mercadorias e da mercadorização da força de trabalho. 

Assim, o mundo ficou mais complexo e sofisticado com relação ao “ontem”, 

equivalendo, respectivamente, a um passado recente e cada vez mais distante do 

passado longínquo, alterando a noção de tempo e espaço. Os fatos, parcialmente 
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compreendidos e fora de controle, dificultam a obtenção sistemática do 

conhecimento acerca da organização social cuja interpretação é descontínua, 

sobretudo no que concerne à compreensão das instituições sociais modernas. São, 

desse modo, em alguns aspectos, diferentes e distantes de outros tipos da ordem 

tradicional (GIDDENS, 1991).  

As culturas pré-modernas tinham suas formas de calcular o tempo sempre 

vinculado ao lugar, ou seja, ao cenário físico da atividade social, a exemplo da hora 

do dia ligada a outros fatores socioespaciais. Mesmo as influências sociais distantes 

passaram a penetrar e a moldar os locais, visto que o dinamismo da modernidade 

implicou na separação entre tempo e espaço, sobretudo por ser condição do 

processo de desencaixe44 e por influenciar na organização da vida social moderna 

(GIDDENS, 1991). Por ser fundamental para a modernidade, a questão do 

desencaixe será retomada posteriormente, após as considerações necessárias 

acerca da teoria da estruturação45 discutida por Giddens (2003).  

O autor considera a “estrutura” como um conjunto de regras e recursos que 

ocorrem na reprodução social:  

As características institucionalizadas de sistemas sociais têm propriedades 
no sentido de que as relações estão estabilizadas através do tempo e 
espaço. A “estrutura” pode ser conceituada abstratamente como dois 
aspectos de regras: elementos normativos e códigos de significação. Os 
recursos também são de duas espécies: recursos impositivos, que derivam 
da coordenação da atividade dos agentes humanos, e recursos alocativos, 
que procedem do controle de produtos materiais ou de aspectos do mundo 
material (GIDDENS, 2003). 

 

Durante as últimas décadas do século XX, Hall (2007) prenunciava que um tipo 

diferente de mudança estrutural das sociedades modernas estava transformando e 

fragmentando as várias esferas da vida, como as “paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade” (2007, p.09). Em função das 

sucessivas crises, o homem necessitou reestabelecer o sentido do mundo, das 

                                                           
44 

Desencaixe é o “„deslocamento‟ das relações sociais de contextos locais de interação e sua 
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS, 1991, p. 29); por sua 
vez, reencaixe: “a reapropriação ou remodelação de relações sociais desencaixadas de forma a 
comprometê-las (embora parcial ou transitoriamente) a condições locais de tempo e lugar” (id, 1991, 
p. 83). 
45

 São as condições que governam a continuidade ou a transmutação das estruturas e que 
reproduzem os sistemas sociais (GIDDENS, 2003). 
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coisas, dos objetos que outrora o sistema organizador da vida era conformado pela 

religião.  

Foram as transformações que se precipitaram sobre a identidade pessoal, 

impactando o sentido de si mesma, muitas vezes denominadas de deslocamento, ou 

seja, de descentração do sujeito – tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmos. Para Giddens:  

As instituições modernas diferem de todas as formas de ordem social 
precedentes no que diz respeito ao seu dinamismo, ao grau de erosão dos 
hábitos e costumes tradicionais e ao seu impacto global. [...] a modernidade 
altera radicalmente a natureza da vida social quotidiana e afeta os aspectos 
mais pessoais da nossa experiência. A modernidade deve ser 
compreendida a um nível institucional, no entanto as transmutações 
introduzidas pelas instituições modernas entretecem-se de forma direta com 
a vida individual [...] (1997, p.1). 

 

Antes de dar sequência ao tema da crise vivenciada pelo sujeito, vale recorrer 

ao ensaio de Nardi (1999), que procura definir as diferenças entre modernidade e 

pós-modernidade acerca do saber. Com suporte às publicações de Lyotard (1998), 

na Pós-Modernidade, além do desaparecimento das metanarrativas - em que o 

homem era inserido na história como tendo um passado definitivo e um futuro 

previsível -, o saber é difundido e disputado pelas empresas transnacionais. 

Contrariamente, na Modernidade, o saber é único e considerado mercadoria a ser 

comercializada.  

A emancipação passa pelo saber produzido pela racionalidade científica como 

única via, inclusive para alcançar o progresso e a estabilidade. No entanto, Giddens 

(1991) tem restrições com o uso do termo “pós-modernidade”, pois, na sua 

concepção, o ser humano está saindo das instituições da modernidade rumo a um 

novo e diferente tipo de ordem social, cuja definição o autor denomina “alta 

modernidade” (1991, p. 51).  

Outro autor que contribui com essa discussão é Wallerstein (1995). Segundo 

ele, a história da modernidade é uma simbiose entre tecnologia avançada - riqueza 

sem limites, cujo processo requeria constantes inovações. O que hoje é moderno, 

amanhã é obsoleto, necessitando novas e ilimitadas formas e produtos; liberação - 

diz respeito às revoluções clássicas ideológicas em que a principal motivação era ir 

contra as forças do mal e da ignorância. Seu triunfo não era da humanidade sobre a 
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natureza, mas da humanidade sobre si mesma e sobre aqueles que tinham 

privilégios. Portanto, um caminho de conflito social e de liberação, da satisfação das 

necessidades humanas e da moderação. 

Giddens (1991) identificou quatro dimensões capazes de acelerar a expansão 

das instituições da modernidade: capitalismo – sistema de produção, mercados 

competitivos, mercantilização da força de trabalho; vigilância – controle, supervisão, 

força organizacional; poder militar – controle dos meios de violência, industrialização 

da guerra; e industrialismo - expansão da divisão internacional do trabalho.  

Para o autor, a característica marcante da modernidade é o seu dinamismo 

proveniente de três fontes dominantes:  

a) a separação entre tempo-espaço;  

b) o desenvolvimento de mecanismos de desencaixe; e 

c) a apropriação reflexiva do conhecimento.  

O tempo-espaço é codificado nas instituições, nos costumes e nas práticas de 

uma sociedade. “Nas sociedades pré-modernas, tempo e espaço estão 

intrinsecamente ligados a „lugar‟. [...] O „quando‟ da atividade está intimamente 

ligado ao „onde‟ da atividade” (GIDDENS, 1997, p.15), principalmente devido à 

proximidade que o trabalhador tem da natureza, com a agricultura baseada nas 

mudanças cíclicas das estações e pelo senso estreito, tanto geograficamente como 

socialmente – a exemplo dos feudos onde os homens eram “encaixados” em seus 

lugares. 

Há, portanto, uma reorganização do tempo e do espaço que, aliados à 
expansão de mecanismos de descontextualização, radicalizam e globalizam 
os traços institucionais preestabelecidos da modernidade; e agem 
transformando o conteúdo e a natureza da vida social quotidiana 
(GIDDENS, 1997, p.2). 
 

 

Portanto, é diferente do mundo moderno, em que o tempo-espaço se organiza 

separadamente um do outro.  
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[...] Basta apertar uma tecla de computador para efetuar transações 
econômicas através dos diversos continentes e fusos horários; as 
telecomunicações possibilitam não só conversar a longa distância, mas 
também ver imagens de eventos ocorridos em qualquer parte do mundo 
numa tela instalada em qualquer outra parte, simultaneamente ou em 
sucessivas reprises (GIDDENS, 2000b, p. 18). 

 

A ação social46 ocorre em diferentes dimensões de tempo-espaço e reflete as 

diferentes maneiras de organização entre as sociedades tradicionais e modernas. 

Giddens (1991) afirma que a separação entre tempo e espaço é a condição principal 

para o “processo de desencaixe” das instituições sociais modernas – segundo 

caráter da dinâmica da vida social moderna.  

Para o autor, desencaixe quer dizer o deslocamento e a reestruturação das 

relações sociais de contextos locais a extensões indefinidas de tempo-espaço. 

Nesse sentido, o autor distingue dois tipos de mecanismos de desencaixe 

envolvidos no desenvolvimento das instituições sociais modernas, que 

compreendem “sistemas abstratos”47: “fichas simbólicas” e “sistemas especializados” 

ou “sistemas periciais”. As “fichas simbólicas” são um meio de troca que têm um 

valor padrão de forma intercambiável, cujo principal exemplo é o dinheiro, o qual é 

um meio de troca que substitui os bens e serviços por um padrão universal; os 

“sistemas especializados”48 (peritos) dispõem de modos de conhecimento técnico, 

ou seja, “sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam 

grandes áreas do ambiente material e social em que vivemos hoje” (GIDDENS, 

1991, p. 35). 

Em Simmel (1983), o dinheiro cotejado às grandes cidades apresenta 

características marcantes como: o intelectualismo e a calculabilidade, por um lado, e 

a indiferença (Blasiertheit), por outro. A ênfase nas faculdades intelectuais, “na 

pontualidade, previsibilidade, exatidão e competição impregnam o ser do citadino, de 

tal forma que lhe confere um ritmo próprio, nervoso, ansioso, regressivo com relação 

a seus instintos e necessidades” (SIMMEL, 1983, p.18).  

                                                           
46

 Para Weber (2004), a ação social interessa à Sociologia compreensiva, que se caracteriza por ser 
uma ação humana dotada de valor subjetivo por quem a executa e que se torna social ao passo que 
o sujeito executa sua ação orientado pela ação de outro(s) agente(s). 
47 

Os sistemas abstratos desqualificam a vida do dia-a-dia, é um fenômeno alienador e fragmentador 
no que diz respeito ao self (projeto reflexivo). A intromissão dos sistemas abstratos (em especial aos 
sistemas periciais) em todos os aspectos da vida destrói as formas preexistentes de controle local. 
48

 Giddens (1991). 
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Retornando a Giddens (1991), os “sistemas especializados” transcendem às 

áreas tecnológicas, estendendo-se às relações sociais e às intimidades do “eu”49. 

Ainda, segundo Luhmann (apud GIDDENS, 1991, p.32), os sistemas especializados 

dependem da confiança50 e da crença na credibilidade (pressupõe consciência das 

circunstâncias de risco51), tendo em vista que um dado conjunto de resultados ou 

eventos se baseia na experiência do funcionamento e correção dos princípios 

abstratos desse sistema.   

Nos “sistemas abstratos”, a confiança52 gera confiabilidade na segurança, 

porém, de forma diferente da confiança pessoal, uma vez que esta última 

proporciona mutualidade e intimidade nas relações. Assim, a mudança do caráter 

comunal das ordens tradicionais para a impessoalidade da vida social moderna é 

denominada de “transformações na intimidade” e, segundo Giddens (1991) ocorre 

da seguinte forma:  

- O desenvolvimento da modernidade rompe com as velhas formas de 

“comunidade” em detrimento das relações pessoais nas sociedades modernas. A 

isso, chama-se desinstitucionalização da esfera privada, como efeito da precedência 

das organizações burocráticas e da influência da sociedade de massa;  

                                                           
49 

Expressão self foi traduzida para o idioma português como “eu”: Almeida, tradutor da obra de 
Giddens (1997), optou em continuar usando o termo self nos textos do livro que, segundo Almeida, 
evita “restringir o caráter reflexivo inerente à expressão inglesa” (1997, p. xi). Para Giddens (2000a, 
p.59) “O eu é uma característica essencial do monitoramento reflexivo da ação, mas não deve ser 
identificado como o agente nem com o self. Entendo por agente ou ator o sujeito humano total, 
localizado no tempo e no espaço corpóreo do organismo vivo. O eu não tem imagem, como o self 
tem. O self, entretanto, não é uma espécie de mini-agência dentro do agente. É a soma daquelas 
formas de recordação por meio das quais o agente caracteriza reflexivamente „o que‟ está na origem 
de sua ação. O self é o agente enquanto caracterizado pelo agente”. 
50

 A confiança deve ser compreendida especificamente em relação ao risco, um termo que passa a 
existir apenas no período moderno. 
51

 As duas forças institucionais mais importantes da modernidade são a expansão do capitalismo e a 
natureza do sistema de Estados-Nação. Em ambas, encontram-se mecanismos de desenraizamento 
operando. Como, contratos de trabalho capitalistas, porque separam o trabalhador da localidade e o 
colocam em um sistema socioeconômico muito mais amplo. Mas as questões do risco e da confiança 
não podem ser originadas de instituições como o capitalismo e o Estado-Nação, e sim das condições 
que elas produzem. Essas condições estão relacionadas a aspectos gerais da modernidade 
associados à questão do controle do futuro e da organização do tempo e do espaço em relação ao 
passado. A noção de risco é essencial para isso, pois é uma forma basicamente de organizar o 
tempo (GIDDENS, 2000b). 
52

 Para Giddens (1991, p.36), “a confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma 
pessoa ou sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença 
expressa uma fé na probidade ou amor de um outro, ou na correção de princípios abstratos 
(conhecimento técnico)”. 
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- As instituições modernas são vistas como tendo assumido grandes áreas da 

vida social, libertando-se do conteúdo tradicional que já possuiam. Nesse sentido, a 

esfera privada fica enfraquecida;  

- A concepção do declínio da comunidade tem sido criticada, pois diversos 

autores tentam demonstrar que as cidades modernas fornecem mecanismos para 

gerar formas de vida comunal, muitos deles não disponíveis no período pré-

moderno. Giddens (1997) entende que na comunidade existe uma afinidade 

“encaixada” ao lugar, mas que tem sido aos poucos destruída na modernidade. 

Embora alguns laços de parentesco permaneçam fortes no contexto moderno, não 

significa que o parentesco desempenhe o mesmo papel que teve na estruturação da 

vida cotidiana para a maioria das pessoas. 

O conhecimento, diferente da pré-modernidade (noção de perigo, não do risco 

como uma construção social), está disponível a qualquer hora, lugar e a qualquer 

pessoa. Sem monopólio do saber nem garantia de que o conhecimento trará 

confiança, a especialização é “desincorporada” e “descentralizada”, desvinculada à 

“verdade formular”, mas interage com a reflexividade53 institucional – sendo este o 

terceiro elemento subjacente que influi sobre o dinamismo das instituições da 

modernidade.  

A reflexividade enfoca constante repensar sobre as próprias práticas, 

pressupõe perdas e reapropriação de conhecimento – o saber é revisado, 

reorganizado. A maioria dos aspectos da atividade social e das relações materiais 

com a natureza é revisto radicalmente à luz de novas informações ou 

conhecimentos (GIDDENS, 1997).  

De certa forma, a reflexividade frustra as certezas do conhecimento iluminista – 

fornecedor do sentimento da certeza científica, do pensamento voltado à razão, ao 

progresso, à organização social, na libertação das irracionalidades do mito, da 

religião, da superstição, na liberação do uso arbitrário do poder – revisando as 

doutrinas científicas e colocando à sua frente o princípio metodológico da dúvida.  

                                                           
53 

A reflexividade obtém contributos dos estudos acadêmicos, guias, manuais, obras terapêuticas, 
inquéritos de auto-ajuda (GIDDENS, 1997). 
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Para Hall (2007), o sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 

mundo. Embora consciente de que seu interior não era autônomo, nem auto-

suficiente, o sujeito sabia de sua imbricada formação mediada pelas pessoas que 

eram importantes para ele, levando em conta a internalização dos valores, sentidos 

e símbolos do mundo que ele habitava.  

Esse processo tem parte com o alinhamento das percepções subjetivas com os 

lugares objetivos do mundo social e cultural. O autor contribui com o entendimento 

da fragmentação das identidades, uma vez que, em função das mudanças 

institucionais e estruturais, a projeção identitária fica comprometida (desconcertante 

e cambiante), ou seja, provisória, variável e problemática. Isso tem a ver com a 

multiplicação dos sistemas de significação e representação cultural. 

 

2.2.1   Sistemas abstratos 

 

Para Giddens (1997, p.6), “os processos de reapropriação e capacitação 

entrelaçam-se com a expropriação e a perda” e constam de variadas conexões entre 

a experiência individual e os sistemas abstratos. A “requalificação” (sujeita a 

constante revisão do conhecimento especializado) – reaquisição de conhecimento e 

competências – é uma reação aos efeitos expropriadores dos sistemas abstratos, 

sobretudo quando há transições com consequências na vida individual, ou quando 

têm de serem tomadas decisões cruciais54. 

Os sistemas abstratos, somados à reflexividade do self, afetam o corpo e os 

processos psíquicos dos indivíduos. Na medida em que o corpo é mobilizado e 

controlado em função da sua aparência narcisista55 (GIDDENS, 1997; LASCH, 1983 

apud SENNETT, 1999), aparece uma conexão entre seu desenvolvimento e seu 

estilo de vida e fatores globais, a exemplo de regimes corporais, reprodução 

biológica, engenharia genética e demais interações médicas.  

                                                           
54 

As pessoas podem optar por recorrer a autoridades mais tradicionais procurando refúgio em 
crenças e/ou em modos de atividade familiar. “As decisões, uma vez tomadas, dão nova forma ao 
projeto reflexivo da identidade através das consequências para o estilo de vida que se lhe seguem” 
(GIDDENS, 1997, p.132). 
55 

Sobre o narcisismo
 
será tratado mais adiante. 
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Para Giddens, o cultivo do corpo é uma “qualidade comum das atividades do 

estilo de vida na vida social contemporânea” (1997, p.163) e não pode mais ser 

alimentado e adornado de acordo com o ritual tradicional, pois ele torna-se parte 

nuclear do projeto reflexivo56 da auto-identidade.  Para o autor, o comportamento do 

sujeito na modernidade apresenta uma contínua preocupação com o 

desenvolvimento corporal em relação a uma cultura do risco. Assim, o planejamento 

de vida não é necessariamente narcisista, mas algo normal nos ambientes sociais 

pós-tradicionais. É, portanto, “mais um engajamento com o mundo exterior do que 

uma retração defensiva em relação a ele”57, podendo, de qualquer forma, o indivíduo 

sentir-se seguro na sua auto-identidade, na medida em que os outros o reconheçam 

como adequado ou razoável.  

 De acordo com o autor, “a ciência, a tecnologia e o conhecimento pericial em 

geral jogam um papel fundamental naquilo que eu chamo o isolamento da 

experiência” (GIDDENS, 1997, p.7). Para além da relação instrumental com a 

natureza e a exclusão ética e moral, o autor reenquadra o olhar científico na 

“modernidade tardia”, desenvolvida em termos de referencialidade interna.  

A ausência de sentido da vida torna-se um problema de ordem psíquica nas 

circunstâncias da “modernidade tardia”, sobretudo fruto da separação entre o 

indivíduo e dos recursos morais. Acontece que há uma repressão institucional em 

cuja linha de frente está o mecanismo da vergonha (mais que de culpa). 

Touraine (1994) considera que o mundo moderno é ocupado pela referência a 

um sujeito libertado e que o princípio do bem está baseado no controle sobre suas 

ações e comportamentos, na composição da sua história pessoal de vida. 

Entretanto, mesmo que o tema da reflexividade do sujeito já tenha sido abordado de 

alguma forma por outros autores, Giddens o abordou a partir de temas relacionados 

à psicologia se referindo à identidade, à busca da auto-realização e ao estilo de vida.  

Giddens questiona a maneira com que as mudanças provocadas pela 

modernidade afetam as relações de intimidade pessoal e sexual, tomando 

parâmetro às relações de amizade. A amizade que, nas culturas pré-modernas, era 

                                                           
56

 O projeto reflexivo deve ser tratado como parte central da análise do “eu”, de suas emoções e seu 
envolvimento com outras pessoas (GIDDENS, 1997). 
57

 Giddens (1997, p.164). 
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institucionalizada com frequência e vista como meio de criar alianças com contra-

grupos externos potencialmente hostis, na cultura moderna aparece como um modo 

de reencaixe (GIDDENS, 1991).  

Sensações de inquietude e ansiedade emergem do sujeito diante da 

experiência cotidiana quando a identidade fragilizada se depara com intensas e 

extensas mudanças provocadas pela modernidade. Ela tem caráter ambíguo, seja 

pela suscetibilidade à crise, seja pela oportunidade de revisar hábitos e costumes 

tipicamente tradicionais.  

Na modernidade tardia, surgem formas de contrarreação à repressão das 

questões existenciais, sobretudo pela visibilidade dos sistemas de controle 

instrumentais e suas consequências negativas. No cenário local-global, vêm à tona 

questões morais que exigem empenho político por parte dos movimentos sociais. 

Por isso, segundo o autor, a “política da vida” (auto-realização humana – individual e 

coletiva) emerge da penumbra da “política emancipadora”58 advinda do Iluminismo 

progressista (GIDDENS, 1997, p.8).  

Segundo Giddens, (1997), a política moderna requer três abordagens gerais 

(radicalismo, liberalismo -laissez-faire, conservadorismo), que esclarecem o quanto a 

política emancipatória foi nelas dominante. Os liberais e radicais procuram libertar os 

indivíduos e a sociedade dos constrangimentos das práticas e dos preconceitos 

preexistentes. A liberdade deve ser atingida progressivamente junto com o Estado 

liberal; o conservadorismo é uma reação à emancipação, rejeitando o pensamento 

liberal e radical e critica as tendências contextualizadoras da modernidade. 

Entre os focos de expansão dos sistemas internamente referenciais da 

modernidade, Giddens (1997) evidencia alguns debates primordiais da agenda da 

“política da vida”, quais sejam 1) observa que na vida cotidiana e nas lutas coletivas 

os problemas morais e existenciais são recuperados e trazidos ao debate público, 

sobretudo relacionado aos temas de sobrevivência na terra e existência em si; 2) a 

reprodução biológica é uma questão de processos genéticos, mas, vista 

moralmente, ela levanta a questão da finitude (da opção de vida), das contradições 

                                                           
58

 Desde o início da Era Moderna que o dinamismo das instituições tem estimulado ideias de 
emancipação humana dos imperativos dogmáticos da tradição e da religião, sobretudo com a 
aplicação de métodos racionais na área da ciência e da tecnologia, mas também à vida social 
humana. A atividade humana tornar-se-ia livre de constrangimentos (GIDDENS, 1997, p.194).  



71 

 

existenciais; e 3) a globalização unifica a comunidade humana em geral – em parte 

por causa da criação de altos riscos59 a que ninguém vivendo sobre a Terra pode 

escapar.  

Complementando esta assertiva, tem-se em Marquetto (2011) abordagens 

acerca de impactantes acidentes geográficos, a exemplo do catastrófico vazamento 

de Usinas Nucleares no Japão cujo risco provavelmente tenha sido parcialmente 

dimensionado, sobretudo, no âmbito global, pelas autoridades das comunidades 

científica e governamental. 

O poder é mais generativo que hierárquico, ou seja, o poder tem capacidade 

transformadora. 

A política da vida diz respeito a questões políticas que emanam de 
processos de auto-realização em contextos pós-tradicionais, onde as 
influências globalizadoras se intrometem profundamente no projeto reflexivo 
do self e, paralelamente, onde os processos de auto-realização influenciam 
as estratégias globais (GIDDENS, 1997, p.198). 

 

A política emancipadora se esforça para cortar as amarras do passado, 

permitindo uma atitude transformadora em relação ao futuro, objetivando ultrapassar 

a dominação ilegítima de uns sobre os outros – é um poder diferenciado. Para 

Giddens (1997), o objetivo de libertar as pessoas de situações de opressão implica a 

adoção de valores morais. 

A “política da vida” pressupõe emancipação da fixidez da tradição e da 

dominação hierárquica. Não é uma política de fazer e sim é uma política da escolha, 

da opção, da ordem reflexivamente mobilizada (do sistema da modernidade tardia), 

de auto-realização num ambiente ordenado reflexivamente, “onde essa reflexividade 

liga o self e o corpo a sistemas de âmbito global” (GIDDENS, 1997, p.197). 

 

                                                           
59

 Repleto de perigos, o mundo moderno tem contribuído para a perda da crença no progresso e, por 
consequência, para a dissolução de narrativas da história (GIDDENS, 1997). 
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2.2.2   “Modernização reflexiva”, alta modernidade, modernidade tardia 

 

No que pese o vigor de sua argumentação, a terminologia modernidade alta, 

tardia ou “modernidade reflexiva”60 indica que os princípios dinâmicos da 

modernidade se encontram presentes na contemporaneidade e coexistem no 

contexto da modernidade pós-tradicional. 

Assim, em virtude do seu inerente dinamismo, a sociedade moderna está 
acabando com suas formações de classe, camadas sociais, ocupação, 
papéis dos sexos, família nuclear, agricultura, setores empresariais e, é 
claro, também com os pré-requisitos e as formas contínuas do progresso 
técnico-econômico. Este novo estágio, em que o progresso pode se 
transformar em autodestruição, em que um tipo de modernização destrói 
outro e o modifica, é o que eu chamo de etapa da modernização reflexiva 
(BECK, 1997, p.12). 

 

Em uma sociedade tradicional, a identidade social dos indivíduos é limitada 

pela própria tradição, pelo parentesco, pela localidade que, ao romper com as 

práticas e preceitos preestabelecidos, enfatiza o cultivo das potencialidades 

individuais, oferecendo ao indivíduo uma identidade mutável. Assim, com a perda 

das referências da tradição, o indivíduo descobre novas possibilidades e escolhas, 

tornando-se o self um “projeto reflexivo” 61. O indivíduo passa a ser responsável por 

si e pela prospecção de seu futuro.  

O “projeto reflexivo” diz respeito a um mundo constituído de informação, onde o 

indivíduo sente-se obrigado a fazer escolhas contínuas que passam a compor a sua 

narrativa de identidade. A reflexividade da modernidade (podendo ser emancipatória 

ou opressiva – a modernidade produz diferenças, exclusões e marginalização) 

influencia o dinamismo das instituições e as expõe de forma que a natureza da vida 

social cotidiana seja alterada.  

Diante da possibilidade de emancipação, as instituições modernas criam 

mecanismos de supressão, mais do que de realização do self. Além de abranger 

aqueles que se encontram em circunstâncias materiais mais privilegiadas, o estilo de 

vida (padrões) também se refere às “decisões tomadas e cursos de ação seguidos 

em condições de constrangimento material extremo” (GIDDENS, 1997, p.5), cujas 
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 Beck; Giddens (1997). 
61

 Giddens (1997). 
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formas de comportamento e consumo por vezes podem ser deliberadamente 

rejeitadas. É um conjunto de práticas adotadas por um indivíduo, por razões de 

satisfação das necessidades utilitárias e “porque dão forma material a uma narrativa 

particular de auto-identidade” (id., 1997, p. 75).  

Mas as três dinâmicas da vida social moderna, anteriormente esboçadas, 

explicam a expansão da vida social moderna nos seus encontros com as práticas 

tradicionalmente estabelecidas. A globalização das atividades sociais são, em certo 

sentido, laços mundiais implícitos no sistema global de Estado-Nação ou na divisão 

internacional do trabalho.  

Ainda, faz-se necessário dar luz ao conceito de modernidade tardia (ou alta 

modernidade) que, segundo Giddens (1997), é um período de transição e 

continuação da modernidade. Além disso, o autor dá ênfase ao presságio de 

transformações estruturais mais profundas. 

A expressão dos sistemas internamente referenciais chega aos limites 
externos; a um nível coletivo, e na vida do dia-a-dia, as questões 
morais/existenciais vêem-se catapultadas de volta para o centro do palco. 
(GIDDENS, 1997, p.191). 

  

Embora sejam processos de autorrealização, também dizem respeito aos 

desenvolvimentos globalizantes e exigem uma reestruturação das instituições 

sociais, tanto de natureza sociológica como de política.  

Então, os princípios dinâmicos da modernidade se encontram presentes na 

realidade atual, e a alta modernidade, a modernidade tardia ou a modernização62 

reflexiva são definidas pelo autor como uma ordem pós-tradicional que, longe de 

romper com os parâmetros da modernidade propriamente dita, radicaliza ou acentua 

as suas características fundamentais. 

A posição de Giddens (1991, p. 140) orienta o pensamento de que nunca o 

homem será capaz de controlar a velocidade e o rumo de sua própria história, como 

se fosse uma máquina de enorme potência a ser conduzida coletivamente até certo 

ponto, mas que ameaça escapar impossibilitando o controle do caminho e do ritmo 
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 “[...] a modernização simples (ou ortodoxa) significa primeiro a desincorporação e, segundo, a 
reincorporação das formas sociais tradicionais pelas formas sociais industriais, então a modernização 
reflexiva significa primeiro a desincorporação e, segundo, a reincorporação das formas sociais 
industriais por outra modernidade” (BECK , 1997, p.15). 
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da viagem. Assim, o mundo em descontrole é um fenômeno natural e tudo que pode 

fazer para amenizar a situação é aprimorar seua imprecisa condução. Observa-se 

que a modernidade é marcada pela desorientação, pela sensação de que não se 

compreende plenamente os eventos sociais e que se perde o controle, sobre isso. 

Com a globalização das instituições modernas, os “sistemas abstratos” 

penetram, cada vez mais, na coordenação dos contextos da vida do dia-a-dia de 

forma a minimizar as “perturbações” externas a esses sistemas. O sistema 

reflexivamente organizado foi influenciado por vários conjuntos desde o início da 

modernidade. O mais importante é a expansão do poder administrativo trazido pelos 

processos crescentes de vigilância63. 

A vigilância, juntamente com a reflexividade, vai polindo os comportamentos, e 

aqueles que não se enquadram no sistema (de vigilância) tornam-se estranhos e 

únicos, gerando, conflitos e contradições. As confrontações são devido a tensões 

entre a reprodução reflexiva do sistema e a inércia do hábito ou os aspectos 

externos da tradição. O apelo aos símbolos ou práticas tradicionais pode organizar-

se reflexivamente passando a fazer parte do conjunto de relações sociais 

internamente referenciais, e não seus oponentes. Para Giddens (1997), esse é o 

contexto que deve ser entendido quanto a poder ou não ser as tradições 

“reinventadas” em cenários pós-tradicionais. 

Em condições de “modernidade tardia”, Giddens (1997) questiona se a tradição 

pode ser recriada, pois ela perde sua razão de ser na medida em que a 

reflexividade, juntamente com os sistemas periciais, penetram no núcleo da vida 

quotidiana64 – no entanto, o autor evidencia o “regresso a fontes de fixidez moral na 

vida do dia-a-dia, em contraste com a visão „sempre revisível‟ do progressivismo 

moderno” (1997, p.190).  

Uma segunda transformação institucional que afeta a “referencialidade interna” 

é o reordenamento dos domínios público e privado. A sociedade civil liga-se à 

                                                           
63  

A intensificação das capacidades de vigilância é o principal meio de controle da atividade social por 
meios sociais, gerando azo a certas assimetrias de poder. A vigilância opera em conjunto com a 
reflexividade institucional. Em sistemas de vigilância altamente desenvolvidos, as condições de 
reprodução social tornam-se automobilizadoras, ou seja, “os mecanismos de vigilância amputam os 
sistemas sociais dos seus referentes externos, ao mesmo tempo em que permitem sua expansão 
para segmentos de espaço-tempo” (GIDDENS, 1997, p.138).

 

64
 Vale lembrar que, para Giddens (2003), a rotinização confere certa segurança ontológica e persiste 

às mudanças sociais. 



75 

 

emergência da forma moderna do Estado, e ambos se desenvolveram em conjunto 

como processos de transformação inter-relacionados cuja penetração na vida do 

dia-a-dia, “para pôr as coisas sem cerimônia, são internamente referenciais dentro 

dos sistemas reflexivos estabelecidos pela modernidade” (GIDDENS, 1997, p.139).  

A distinção entre público/privado equivale à dicotomia entre sociedade 

civil/Estado, porém a esfera do público opõe-se ao privado em dois sentidos: a 

privacidade como “o outro lado” da penetração do Estado, ou seja, o domínio público 

é o Estado (garante a lei); o privado é o que resiste à invasão das atividades de 

vigilância estatais. O outro sentido é “a privacidade como o que não pode ser 

revelado” (GIDDENS, 1997, p.141). 

A terceira transformação institucional é uma consequência dos dois processos 

anteriores: a vergonha em relação à auto-identidade por comparação com a culpa. A 

culpa gera ansiedade por transgredir preceitos morais e sancionados pela tradição.  

A vergonha corrói a sensação de segurança tanto no self como nos meios sociais 

envolventes e, por isso, relaciona-se com a confiança. 

Entre as formas sociais produzidas pela modernização65, tem-se o Estado-

Nação que, como entidade sociopolítica, contrasta com os demais tipos de ordem 

tradicional cuja vigilância e territorialidade são específicas e os meios de vigilância 

são monopolizados reflexivamente. Ascendem, portanto, a organização – 

característica da modernidade – e seguem planos e políticas coordenadas numa 

escala geopolítica. Ainda, para Giddens, “o que distingue as organizações modernas 

não é tanto o seu tamanho, ou o seu caráter burocrático, como a monitoração de 

relações sociais66 através de distâncias indefinidas de espaço-tempo" (1997, p.14). 

Paralelo a essa transformação, a modernidade revelou-se pela ausência de 

ações políticas que refletissem uma visão holística67 da vida na sociedade. Tais 

condições ocasionaram uma série de problemas sociais que foram surgindo ao 
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 Segundo Beck (2010, p.29), modernización se refiere a los impulsos tecnológicos de 
racionalización y a La transformación del trabajo y de la organización, pero incluye muchas cosas 
más: el cambio de os caracteres sociales y de las biografías normales, de los estilos de vida y de las 
formas de amar, de las estructuras de influencia y de poder, de las formas políticas de opresión y de 
participación, de las concepciones de la realidad y de las normas cognoscitivas. 
66

 Sublinhado pela autora – as relações sociais diz respeito ao posicionamento dentro de um espaço 
social de categoria e de vínculos simbólicos (GIDDENS, 2003). 
67

Nova relação com o mundo, de forma a integrar o conjunto das partes da natureza, da sociedade, 
do outro e de si mesmo. 
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longo do tempo, a exemplo do subemprego, desemprego, miséria e exclusão social. 

Consequentemente, geraram impactos ambientais de difícil recomposição, tais como 

destruição da flora e da fauna, poluição, contaminação da água e dos alimentos, 

lixo, ciclones, inundações, alteração do clima, chuva ácida, etc.  

Para Diniz (2010), ao discutir a evolução atual da agricultura portuguesa, no 

norte do país, as transformações estruturais em curso no sistema capitalista 

provocaram impactos diretos sobre o emprego, fazendo dele um dos problemas de 

maior gravidade para as sociedades contemporâneas. Com isso, o desemprego e a 

precarização das relações de trabalho deixaram de ser um problema específico de 

um determinado país e passaram a ser uma questão global, principalmente, a partir 

da emergência das graves crises econômicas que afetaram a maior parte das 

economias mundiais. 

Para reforçar o entendimento acerca dos fatos sociais, recorre-se a Durkheim, 

pois um fato social é “toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer 

sobre o indivíduo uma coerção exterior” (2002, p. 92-3), geral no conjunto de uma 

dada sociedade (certa extensão na sociedade) e/ou uma existência própria. O autor 

também entende o fato social como um fenômeno de interesse social, que acontece 

no interior da sociedade e com certa generalidade. Embora seja um produto da 

atividade humana e com manifestação individual (objetiva e independente), o fato 

social só existe quando há uma organização definida, seja em forma de regras 

definidas, dogmas religiosos ou morais (DURKHEIM, 2002). De forma 

complementar, Simmel (1983) leva em conta o pessimismo e o sofrimento como 

fatos sociais. 

Como pós-tradicional, a modernidade não garante que as firmações da tradição 

e do hábito tenham sido abaladas pelas certezas do conhecimento racional, 

permanecendo, portanto, a dúvida. Uma vez institucionalizada, a dúvida em relação 

ao conhecimento leva à criação de hipóteses abertas à revisão. “Os sistemas de 

especialização acumulada – que constituem influências descontextualizadoras 

importantes – representam múltiplas fontes de autoridade, frequentemente 

contestadas no seu interior e divergentes nas suas implicações” (GIDDENS, 1997, 

p.2).  
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Nesse sentido, é preciso examinar um dos traços fundamentais dos discursos 

organizados, segundo a lógica do risco, que se refere a suas propriedades 

enunciativas, aspecto que será abordado a seguir. 

A experiência da dúvida e da incerteza faz parte do processo de mudança que, 

tomados em conjunto, representam fundamental e abrangente transformação. Hall 

(2007), autor pós-modernista, questiona se esse processo não é a própria 

modernidade em transformação. 

 

2.2.3   Transformações da vida social, riscos: Incertezas do futuro  

 

A “modernidade tardia” é uma fase de transição e é confrontada com os efeitos 

da combinação entre modernidade e a perspectiva crítica da instrumentalidade 

racional – incluindo as teorias como o funcionalismo incapaz de explicar 

adequadamente a modernização da modernização e que legitimavam os riscos 

residuais da primeira fase da sociedade industrial (BECK, 1997; 2000). A partir da 

segunda fase, quando os conflitos sociais e políticos são ameaçados pelas esferas 

ecológicas e sociais, os riscos passam a serem percebidos como incontroláveis. 

Surgem, assim, estratégias e cálculos dos riscos68, cuja racionalidade não dá conta 

à crescente invisibilidade dos novos riscos e à dimensão da ameaça à sobrevivência 

humana que por eles foram produzidos. Os riscos modernos mostram-se incapazes 

de serem geridos pelas formas tradicionais de segurança e responsabilidade (BECK, 

1997). 

Com a crise ecológica que acontece na segunda fase das sociedades 

industrializadas, os riscos ficam expostos e são inexplicáveis pela racionalidade do 

progresso, sobretudo durante a segunda fase da crise ecológica, em meados da 

década de 80. Os conflitos entrecruzam-se com a culpa e a responsabilização, bem 

como com a amplificação social de determinadas ameaças, em detrimento de 

outras. 

                                                           
68

 Beck e Giddens (1997) concordam com tal assertiva. 
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O autor distingue os perigos pré-modernos dos riscos modernos e das 

ameaças da modernidade tardia – os riscos são construções sociais, para além das 

ordens naturais ou divinas da pré-modernidade – ameaças são reais e são riscos 

tidos como perigo. Beck (2010) enfatiza o modo como os riscos dependem dos 

processos sociais de definição, amplificação ou minimização.  

A sociedade de risco transcende a interação e o controle do Estado-Nação, em 

que o autor destaca cinco pontos do perfil de risco, quais sejam:  

1) os mais perigosos são geralmente invisíveis e capazes de produzir efeitos 

irreversíveis. Esta invisibilidade torna os riscos completamente dependentes das 

interpretações causais, empoderando os peritos científicos, que detêm uma posição 

chave, ainda que contestável e frágil, da construção dessas interpretações, através 

da capacidade reconhecida de enquadrarem socialmente estes riscos (Id. 2010, 

p.34);  

2) a distribuição assimétrica dos riscos não é concomitante com os diferenciais 

econômicos entre classes sociais - os efeitos nocivos da industrialização alcançam 

todas as camadas da sociedade, independentemente da riqueza e da quota-parte de 

responsabilidade pelos males da modernização - efeito bumerang;  

3) o capitalismo é elevado a outro nível, sendo o risco da modernização um big 

business devido à exploração das necessidades insaciáveis. A sociedade transforma 

os riscos causados em bem econômico e de potencial político (BECK, 2010, p.35);  

4) em situação de classe social, el ser determina a la consciência, mas, em 

situação de perigo, la consciencia determina al ser . Assim, o saber determina um 

novo significado político e se torna alvo da análise da sociedade de risco e de um 

saber de los riesgos; e 

5) o reconhecimento social dos riscos traz consigo um conteúdo político 

peculiar: lo que hasta el momento se había considerado apolítico se vulve político: la 

supresión de las <causas> en el processo de industrialización mismo (BECK, 2010, 

p.35). A natureza catastrófica é manejada de forma a convertê-la em estado de 

normalidade, precisamente pela capacidade que a sociedade tem de reorganização. 

É o confrontamento com os efeitos da sociedade de risco que Beck denomina de 

reflexividade. 
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A extemporalidade e o arcaísmo das instituições da sociedade industrial frente 

às características da modernidade reflexiva têm contribuído com o aumento dos 

sentimentos de impotência e incerteza na sociedade. A transição da primeira 

sociedade industrial para a segunda fase (a da reflexiva) acontece de forma 

automática, uma vez que é a abstração que transforma a sociedade de risco em 

realidade. Tal processo aumenta o de individualização, tornando a percepção dos 

riscos disseminada e com diferentes opiniões acerca de como os riscos devem ser 

geridos. 

Empoderados, os indivíduos da modernidade reflexiva constroem suas 

biografias mais pelo self que pela sociedade. A reflexividade cognitiva confere 

enfoque no sujeito (não no objeto) e no contínuo progresso da sociedade, uma vez 

que os indivíduos empoderam-se sobre si mesmos para decidir acerca da sua 

classe social, sua família, seu estado civil, etc., sendo o estilo de vida o locus de 

construção das trajetórias biográficas na modernidade tardia.  

Isso pode ser particularmente observado no mundo do trabalho, o qual 
apresenta cada vez mais exigências em termos de reestruturação, 
respostas flexíveis e rápidas, características que incluem também a 
utilização do tempo livre (MITJAVILA, 2002, p.132). 

 

A dimensão cognitiva da reflexividade conduz a articulação entre risco e 

segurança, fazendo com que os indivíduos submetam-se aos cálculos e estratégias 

dos riscos, cuja racionalidade passa pela escolha de opções com base nas 

probabilidades, ou seja, é uma construção mental (BECK, 2010).  

Ademais, a cualidad de la comunidad é afetada pela transformação entre a 

sociedade de classes e sociedade de risco, pois, entre estas duas tipologias de 

sociedade moderna, existem sistemas axiológicos distintos: a sociedade de classes 

é dinamizada pela idéia de igualdade – com múltiplos fins positivos nas mudanças 

sociais; na sociedade de risco, o projeto normativo é a segurança – com fins 

negativos e defensivos em que “en el fondo, aquí ya no se trata de alcanzar algo 

«bueno», sino sólo de evitar lo peor” (BECK, 2010, p.69). No lugar da sociedade 

desigual e da fome, aparece a sociedade da insegurança, do medo. “En este 

sentido, el tipo de la sociedad de riesgo marca una época social en la que la 

solidariedad surge por medo y se convierte en una fuerza política”. A sociedade 
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segue adiante, sem ficar claro como está se operando a força adesiva do medo 

(BECK, 2010, p.70).  

O autor se refere à metáfora da “sociedad de las cabezas de turco”, 

esclarecendo que a situação de ameaça não desemboca na tomada de consciência 

do perigo, mas também pode provocar o contrário, ou seja, la negación por medo 

(BECK, 2010, p.106). A diferença consiste em que não é possível negar a fome e a 

miséria material, uma vez que tal experiência está unida aos danos materiais reais e 

à subjetiva. No caso dos riscos, “el daño puede causar la ausencia de conciencia”, 

pois frente ao perigo cresce a probabilidade de sua negação e minimização.  

Por serem fruto do saber, os riscos são mais fáceis de desviar, pois, na 

consciência do risco, são possíveis e solicitados o pensamento e a atuação 

trasladadas. A sociedade de risco conta, portanto, com o crescimento do perigo e a 

simultânea inatividade política, que é uma tendência imanente a “la «sociedad de las 

cabezas de turco»: de repente, lo que provoca la intranquilidad general no son las 

amenazas, sino quienes las ponen de manifesto. ?No se halla siempre la riqueza 

visible contra los riegos invisibles?” (BECK, 2010, p. 107). 

 A modernidade transformou as relações sociais e também a percepção dos 

indivíduos e coletividades sobre a segurança e a confiança69, bem como sobre os 

perigos e riscos do viver. Por mais que o caráter do risco70 tenha diminuído em 

certas áreas, ele introduz novos parâmetros derivados do sistema social globalizado, 

desconhecidos em épocas pretéritas. A uma sociedade que se despede do passado 
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Confiança é fundamental para criar um “casulo protetor”. É um “meio de interação com os sistemas 
abstratos” geradores de influências globais que esvaziam a vida de seu conteúdo tradicional 
(GIDDENS, 1997, p.3). Porém, os focos de confiança no contexto tradicional não têm a mesma 
importância no contexto moderno - sistema de parentesco: as relações de parentesco continuam 
importantes para a maior parte da população, mas já não se apresentam como veículos de laços 
sociais intensamente organizados através do tempo-espaço; comunidade local: o primado do lugar 
tem sido destruído pelas operações de desencaixe e pelo distanciamento espaço-tempo; tradição e 
religião: ambas têm tido um impacto decrescente. Com a evolução dos sistemas abstratos, a 
confiança é indispensável à existência social, pois as rotinas organizadas dos sistemas abstratos são 
ocas, amoralizadas, mas a vida pessoal e os laços sociais estão muito conectados aos sistemas 
abstratos de longo alcance. A confiança se torna um projeto a ser trabalhado pelas partes envolvidas 
e “requer a abertura do indivíduo para o outro” (GIDDENS,1991, p. 123).  
70 “

O risco diz respeito aos acontecimentos futuros – em relação com as práticas presentes -, pelo que 
a colonização do porvir apresenta novos cenários de risco, alguns deles organizados 
institucionalmente” (GIDDENS, 1997, p.109). Há riscos voluntários (extrínsecos), os que surgem dos 
constrangimentos da vida social ou do padrão de vida que os indivíduos estão comprometidos 
(institucionais).
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e dos modos tradicionais de fazer as coisas, o risco torna-se central e generalizado, 

sobretudo na modernidade tardia.  

Em função de um futuro incerto e problemático, os indivíduos recorrem às 

seguradoras de bens materiais e imateriais (como de automóveis, de saúde, entre 

outros) como que controlando o tempo – Giddens (1997) o chama de “colonização 

do futuro”. De fato, a racionalidade, os interesses e os padrões culturais acabam por 

organizar a percepção e as respostas sociais perante os perigos e ameaças para a 

vida humana. O futuro torna-se um território71 de possibilidades simuladas e presta-

se à invasão colonial através do pensamento simulador e do cálculo do risco, sobre 

o qual é interminável devido às imprevisões do futuro.  

O autor (1997, p.156) reporta ao mundo contemporâneo equivalendo à 

“modernidade tardia”, de um mundo apocalíptico, em que “a influência dos 

acontecimentos distantes sobre os eventos próximos, e sobre as intimidades do self, 

torna-se cada vez mais um lugar-comum”.  

É um mundo com enquadramentos únicos de experiências e, ao mesmo 

tempo, “é um mundo que cria novas formas de fragmentação e dispersão”, cuja vida 

diária é reconstituída dialeticamente entre o local e o global72. Além disso, existem 

influências estandartizadas (sob a forma de mercadorização), “uma vez que a 

produção e a distribuição capitalistas são componentes centrais das instituições da 

modernidade” (GIDDENS, 1997, p.5). 

O risco é a dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, 
que deseja determinar seu próprio futuro em vez de confiá-lo à religião, a 
tradição ou aos caprichos da natureza. O capitalismo moderno difere de 
todas as formas anteriores de sistema econômico em suas atitudes em 
relação ao futuro. Os tipos de empreendimentos de  mercados anteriores 
eram irregulares ou parciais [...] (GIDDENS, 2003, p.34). 

 

Característico do capitalismo – sistema de produção de mercadorias 

envolvendo mercados concorrenciais e a mercadorização da força de trabalho -, o 

acúmulo de lucro corrobora um contínuo processo de risco, pois frente aos 
                                                           
71

 De acordo com Oliveira, a palavra “território” tem cunho geohumano, é uma expressão humana da 
evolução geral e, consequentemente, um devir extremamente complexo cuja amplitude, por mais que 
se possa considerar suscetível de ser „conhecida‟, será sempre um problema do Conhecimento (apud 
CAETANO, 2005, p.20).  
72 

Ninguém pode defender uma “vila local” separada dos sistemas sociais e organizações mais 
vastas. “Alcançar o controle sobre a mudança, no respeitante ao estilo de vida, exige um 
engajamento com o mundo social exterior e não uma retração dele” (GIDDENS, 1997, p.169). 
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infortúnios, naturais ou sociais, pode culminar na expressiva redução ou total perda 

do lucro. No pretérito, muitas adversidades eram tidas como desígnios dos deuses 

como doença, invalidez, desemprego, velhice. Somados ao terrorismo e às 

mudanças climáticas da contemporaneidade, os riscos são possibilidades admitidas 

e evidenciadas pela disposição das pessoas em os assumirem, atualmente, 

ratificados pela ampla aquisição dos seguros pessoais, patrimoniais, entre outros. 

[...] a modernidade do mundo, o que é ser moderno, é precisamente a 
constituição social da sociedade contemporânea em um mundo que 
superou seu passado em uma sociedade não mais sujeita às tradições, 
costumes, hábitos, rotinas, expectativas e crenças que caracterizavam sua 
história. A modernidade é uma condição histórica da diferença; de um modo 
ou de outro, uma substituição de tudo o que vigorava antes [...] (GIDDENS, 
2000, p.19).  

 

Assim, a modernidade prevê o surgimento de novos comportamentos e 

orientações culturais como precondição e como decorrência do desenvolvimento 

econômico, ocorrendo esse processo em um modo linear no “continuum tradicional-

moderno” (OLIVEN, 2007, p. 43).  

O autodesenvolvimento, na modernidade tardia, ocorre sob condições de 

despojamento e empobrecimento moral. Por isso, o self, na modernidade, é débil, 

quebradiço, fraturado, fragmentado.  Segundo Giddens (1997 apud SENNETT, 

1999, p. 156), “à medida que  as esferas da atividade pública se retraem, e as 

cidades se compõem de percursos e não de locais de encontro abertos, o self é 

chamado a assumir tarefas com as quais não pode lidar com sucesso”, surgindo 

distúrbios de caráter, como o narcisismo - os horizontes da atividade da pessoa 

parecem sombrios, apesar da busca crônica de gratificação.  

O sentido de dever e dignidade evapora e, assim, a ação boa é ser autêntico 

para os desejos do indivíduo e pode ser exibida aos outros como tal. “As origens 

institucionais desta situação prendem-se com o declínio da autoridade tradicional e 

com a formação de uma cultura urbana capitalista e secular. O capitalismo cria 

consumidores, que têm necessidades diferenciadas (e cultivadas), e a secularização 

produz o efeito de afunilar o significado moral ao nível da imediaticidade da 

sensação e da percepção” (GIDDENS, 1997, p.157).  

Lasch (1983) relaciona o narcisismo com a natureza apocalíptica (riscos) da 

vida social moderna, em que a desesperança de que o ambiente social possa ser 
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controlado, as pessoas retraem-se para preocupações puramente pessoais: o auto-

aperfeiçoamento psíquico e corporal. Além disso, ele depende da admiração e da 

aprovação dos outros para reforçar a auto-estima. O aumento do narcisismo é 

corroborado pela estandartização do consumo numa sociedade dominada pelas 

aparências. O consumo promete as coisas que o narcisista deseja (ser atraente, 

belo, popular). Para Lasch (1983), ressurge nova busca pelas relações pessoais 

mais íntimas, cuja exigência pela satisfação emocional e segurança é muito maior 

do que alguma vez o fizeram.   

Entre as novas formas de comércio capitalista, emerge a fetichização 

contribuindo com a crença de que as mercadorias podem modificar a personalidade. 

É a mitificação dos detalhes baseados antes nas aparências pessoais do que nos 

discursos - “quanto maior a intimidade, menor a sociabilidade” (GIDDENS, 1997 

apud SENNETT, 1999, p. 325). 

Há, portanto, modificações nos tipos de relações sociais legados na 

contemporaneidade. Embora estranhas umas das outras, as pessoas convivem com 

a diversidade pautada em códigos simbólicos – modo de vestir, de falar – os quais 

regulam as interações sociais. Nessa perspectiva, a apropriação simbólica de um 

determinado grupo acaba por produzir, em seu espaço vivido, novas territorialidades 

(HAESBAERT, 2004) que, para Moura Filho (2010, p.36), tais manifestações se 

traduzem em importantes “registros demarcadores de poder e de formas de 

apropriação sobre o território, revelando a hegemonia de alguns atores”. 

Para Giddens, o domínio público e a participação dos indivíduos ficaram 

ameaçados com o amadurecimento das instituições modernas. No início do período 

moderno, a maior parte da população tinha parca participação nas esferas pública e 

econômica, e essa conquista se deu ao longo dos tempos, bem como salienta Velho 

(1998), ao afirmar que, 

O individualismo moderno, metropolitano, não exclui, por conseguinte, a 
vivência e o englobamento por unidades abrangentes e experiências 
comunitárias. Permite e sustenta maiores possibilidades de trânsito e 
circulação, não só em termos sociológicos, mas entre dimensões e esferas 
simbólicas (VELHO, 1998, p.270). 
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Nas sociedades industriais, o individualismo73 predomina como valor (VELHO, 

1987; DUMONT, 1985) e caminha junto com a modernidade, de forma a se refletir 

nas articulações políticas (MAFFESOLI, 1998). As políticas públicas têm se dado no 

plano das conveniências individuais e são delas que os projetos de desenvolvimento 

regional dependem. Corrobora, assim, que a ausência de autonomia nas ações de 

âmbito regional independe, em parte, das fontes de fomento e editais 

governamentais fornecidos por um determinado Estado-Nação. 

 

2.2.4   Modernidade no Brasil 

 

A passagem do Brasil para a civilização moderna, iniciada após a 

independência, acelerou-se a partir da década de 30 e se completou na década de 

80 prevalecendo a “ordem competitiva”, o capitalismo, o Estado racional-legal 

(mesclado ao neo patrimonalismo), formas de consciências individualistas e 

utilitárias, família nuclear e uma forte crença no progresso (DOMINGUES,1999, 

p.78). Para o autor, a modernização74 não significa romper com o tradicional, mas 

                                                           
73 

Para Dumont (1985), o individualismo é uma alternativa metodológica para confrontar a marca da 
modernidade, que é o problema da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, a centralidade do 
indivíduo, o valor supremo do indivíduo, dadas a independência, a autonomia, a liberdade e a 
igualdade através de um jogo de espelhos referenciais de civilizações distintas, desprovidas de 
vocação individualista em que as castas na Índia foram pesquisadas para a compreensão deste 
individualismo como um valor moderno. 
74

 Em artigo publicado na revista Lua Nova a respeito da compatibilidade, ou tensão, entre 
modernização e modernidade. Para Norbert Lechner (1990) a modernização diz respeito ao 
desenvolvimento instrumental – previsibilidade, controle dos processos sociais e naturais - em 
contraposição à modernidade enquanto racionalidade normativa – autodeterminação política, 
autonomia moral. “A transnacionalização dos mercados e das inovações tecnológicas transformam a 
racionalidade instrumental na racionalidade predominante. [...] A modernização impulsiona uma 
integração transnacional que provoca a marginalização tanto de amplos setores sociais como de 
regiões inteiras.” A modernização é um critério ao desenvolvimento econômico, é um valor cultural 
aceito, é uma norma legitimadora do processo político. “[...] a marginalização decorrente aparece 
como mal menor, indesejado, porém aceito” (LECHNER, 1990, p. 75). Para o autor, a “América Latina 
somente superará sua posição periférica se alcançar os padrões internacionais impostos pela 
integração transnacional (Id., 1990, p.76). O dualismo pelo qual manifestam as sociedades da 
América Latina já não são o do tradicional-moderno (o setor tradicional tinha uma vida à parte do 
moderno), pois atualmente, “os setores excluídos compartilham do „modo de vida‟ moderno. São 
marginais, não por seus valores ou aspirações, mas em relação ao processo de modernização que, 
dado o peso crescente do fator capital (incluindo a tecnologia), é incapaz de integrá-los, gerando um 
desemprego estrutural” (Id., 1990, p.77-78). Lechner exemplifica que no Chile, na década de 80, a 
modernização (símbolo do bem-estar material) se impõe sem modernidade, ou seja, à custa da 
exclusão dos setores sociais estruturados à margem do mercado (desemprego) e da proteção estatal 
(serviços públicos). Acontece que, na época, o regime militar utilizava o cálculo técnico-instrumental 
das „vantagens comparativas‟ e inibia toda reflexão normativa sobre a reestruturação da sociedade.  
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renovar a modernidade aperfeiçoando as instituições, ou encarando-as de modo 

aberto e reflexivo, com o questionamento de seus valores e padrões de 

relacionamento social. 

A teoria clássica e o pensamento social brasileiro não são suficientes para 

conceituar e teorizar as modificações e multiplicidade da modernidade. Entretanto, 

uma “teoria social contemporânea, com grande nível de generalidade e 

complexidade faz-se imprescindível” (DOMINGUES, 1999, p.82). 

Oliven (2001) aponta para o fato de que existe uma ideia de que os 

acontecimentos que ocorreram no Brasil, em relação à modernidade, estariam em 

desacordo com o pensamento intelectual brasileiro. Para tanto, o autor mencionou o 

descaso das elites pela cultura brasileira tomando como um modelo de modernidade 

a ser alcançado, os valores oriundos das sociedades europeias e, mais 

recentemente, da cultura norte americana.  

Para tanto, o autor observa a capacidade dos brasileiros em reelaborar o que 

vem de fora transformando em algo diferente e novo. Oliven (2001) exemplifica com 

o pensamento positivista, fortemente presente entre os intelectuais brasileiros do 

final do século XIX e início do século XX, do qual nutriu a ideia de progresso e 

alcance de modernidade.  

No entanto, para intelectuais como Gilberto Freyre, a idéia de universalidade e 

progresso como algo benéfico não era condinzente. Oliven (2001) analizou a teoria 

de Freyre em que este exaltava os particularismos e regionalismos (ideia de 

tradição) em detrimento dos aspectos homogeneizadores, fortemente marcado pela 

modernidade.  

À época da República Velha, para autores do pensamento social brasileiro, 

inclusive para políticos, concebia-se o Brasil como um lugar essencialemente 

possuidor de uma “vocação agrária” em que o fazendeiro e a fazenda se traduziriam 

em representantes nacionais legítimos. Na República Nova, a partir do governo em 

1930 de Getúlio Vargas, observou-se o advento da industrialização. Mudança 

incipiente e que reelaborou os moldes da relação entre oligarquia e projetos de 

industrialização do governo Vargas, além de reordenar as relações entre capital e 

trabalhadores, por meio de uma legislação trabalhista (OLIVEN, 2001).  
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No período pós guerra, de 1946 a 1964, os debates giravam em torno da 

dependência do Brasil em relação ao capital estrangeiro, bem como 

problematizaram a questão nacional. Além disso, depararam-se aos debates em 

relação à modernidade e ao progresso na tentativa de vencer o 

subdesenvolvimento. Com o golpe militar em 1964 houve uma centralização em 

termos políticos, administrativos e econômicos, através de um emprenho em integrar 

o mercado nacional, para tanto, enfatizou-se a implantação de redes de estradas, a 

disseminação da comunicação em massa, entre outros aspectos. A esta época, o 

Brasil encontrava-se em situação de miséria extrema com elementos de progresso 

técnicos e de modernidade (OLIVEN, 2001). 

O autor salienta que, no período de redemocratização do Estado brasileiro, a 

cultura passou a ter maior visibilidade, com a formação de movimentos populares 

reagindo contra uma tentativa de homogeneização cultural e preocupados com 

questões locais.  Atualmente, o Brasil comporta um contingente  urbano superior ao 

rural, em que os produtos manufaturados consumidos, em sua maioria, são 

produzidos dentro do território nacional. 

 Desta forma, Oliven (2001) salienta que uma característica do Brasil, é a 

capacidade de se apropriar de aspectos da modernidade que mais lhe interessa, 

adaptando a sua realidade, articulando o moderno com o tradicional, o individual ao 

holismo elaborando aspectos sociais próprios. 
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3  A DIFUSÃO DAS FORÇAS HEGEMÔNICAS A PARTIR DA GLOBALIZAÇÃO: O 

LOCAL, O GLOBAL E O ESTADO-NAÇÃO 

 
Que voz vem no som das ondas 

Que não é a voz do mar? 
É a voz de alguém que nos fala, 

Mas que, se escutarmos, cala, 
Por ter havido escutar 

(PESSOA, 2003). 

 

Este capítulo versa acerca da globalização, seus efeitos e tensões procedentes 

das esferas do local e do global, bem como suas implicações enfrentadas pelo 

Estado-Nação, sobretudo após a descentralização de poder político-econômico, ou 

seja, da hegemonia bipolar entre o bloco soviético e o bloco norte-americano.  

É um capítulo que se justifica pelo impacto gerado na sociedade santanense 

com a presença dos free shops em Rivera, cujos departamentos foram instalados a 

partir de acordos bilateriais, facilitados pela implantação da Zona de Livre Comércio. 

Embora seja um fato social de abrangência regional, foi facilitada pela interatividade 

entre os países constituintes do bloco sul-americano (MERCOSUL), cuja estratégia 

converge às demais ações globais de impacto mundial que são providas pelo 

neoliberalismo. 

 Importa assinalar que a globalização é um fenômeno impulsionado pela 

modernidade e compreende relações de sucessiva mutabilidade crônica das 

circunstâncias e engajamentos locais (GIDDENS, 1997). 

 

3.1  Globalização 

 

Para melhor compreender a globalização, é preciso fazer uma breve retomada 

dos principais acontecimentos do século XX. A contemporaneidade carrega consigo 

uma história de consecutivos e intercalados registros mundiais, configurando novas 

lideranças, todas as quais apoiadas nos paradigmas econômicos, sociais e 

tecnológicos. A decadência da hegemonia norte-americana iniciada após a década 

de 70, sobretudo pela articulação da Terceira Revolução Industrial e seu paradigma 
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científico-tecnológico, resultou em profunda reformulação internacional (VESENTINI, 

2008).  

A nova ordem mundial (pós-Guerra Fria) é marcada pela formação dos blocos 

regionais, pela instabilidade estrutural e traz consigo a competição econômica e o 

reordenamento político internacional dos anos 90. Segundo Vesentini (2008), o 

século XX foi desafiado por vieses globais, como: pela ordem mundial anglo-

saxônica e ordem capitalista, que desencadearam as duas Guerras Mundiais; pela 

ordem socialista e capitalista, que desencadearam a Guerra Fria – o colapso da 

Alemanha Oriental, a queda do Muro de Berlin, ocorrida em 1989-1990, significou a 

afirmação da globalização neoliberal; pela ascensão da Ásia Oriental (China), 

configurada por um misto entre ordem capitalista (econômica) e ordem socialista 

(política). 

Esse contexto, somado às turbulências financeiras, define uma época de crise 

e transição a um novo período da história, passando do ciclo de expansão ocidental 

para contornos recessivos de desemprego e de crise financeira, sobretudo iniciada 

após os atentados terroristas de 11 de setembro. O triunfo da globalização neoliberal 

foi marcado pela:  

[...] Aceleração dos fluxos comercial e financeiro, avanço tecnológico, 
privatização e desregulamentação, internacionalização de empresas, 
progresso logístico, comunicação on line, estabelecimento de normas 
globais garantidas por organizações internacionais (os Regimes 
Internacionais) e de implantação de uma ampla divisão da produção em 
escala planetária (VESENTINI, 2009, p.55). 

 

Nesse contexto, é oportuno atentar às palavras de Augé (2008), que confere às 

mudanças globais, mesmo as de pequena escala planetária, a exposição do mundo 

inteiro ao mal-estar da humanidade. Para o autor, o sistema capitalista se 

internacionalizou no mercado; as referências locais são insuficientes e os indivíduos 

são mais individuais, de forma a provocar certa vertigem e sofrimento planetário. 

Entretanto, os efeitos da globalização acelerada comprometeram o 

neoliberalismo por manter o desemprego e por aumentar sobremaneira a 

concentração de renda – “nos anos 90, segundo o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), 85% da renda mundial encontrava-se nas mãos 

dos 20% mais ricos, enquanto os 20% mais pobres detinham apenas 1,4% da 
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renda” (VESENTINI, 2009, p.63). Surgem novos centros da vida econômica, 

fragmentação do emprego, maior isolamento das elites assoladas pela 

criminalidade, aumento dos fluxos migratórios devido aos efeitos sociais da 

reestruturação econômica.  

Há, portanto, um campo de forças composto pelos mercados, pelas empresas, 

pelos territórios e pelas instituições, todos os quais fortemente perturbados no último 

quarto do século XX. São alterações movidas pela liberalização do comércio 

internacional, pelas migrações internacionais de mão de obra, pelas tecnologias da 

informação e da comunicação, pela desmaterialização dos fluxos de capital e pela 

emergência dos valores securitários (COVAS; COVAS, 2008).  

O termo globalização foi efetivamente empregado no cerne do entendimento de 

que os acontecimentos no exterior tinham consequências internas e vice-versa. Mas, 

após o colapso do socialismo e a consolidação mundial do capitalismo, a 

globalização favoreceu-se pela revolução das informações e transportes, fazendo 

surgir rapidamente um espaço social e econômico comum (IANNI, 1999; SANTOS, 

2005). 

O desenvolvimento do capitalismo se expande e transforma os espaços do 

mercado mundial, de forma a predominar as empresas, as corporações e os 

conglomerados transnacionais. Surge um “novo ciclo de globalização do capitalismo” 

e se infiltra na América Latina, no Caribe, na Ásia, na África, na Europa, no Japão e 

nos Estados Unidos (IANNI, 1999, p.130).  

Por isso, a noção de centralidade da modernidade está se diluindo, 

principalmente nos tempos atuais da globalização.  

Paris podia ser pensada como a capital do século XIX, ela era uma espécie 
de miniatura condensada da modernidade. Seria difícil dizer isso nos dias 
de hoje, não há uma capital do século XXI. Para encontrá-la, seria 
necessário montá-la com peças provenientes de lugares distintos; um 
pedaço de Nova York, outro de Tóquio; uma pitada de imigração „não 
ocidental‟ (árabe ou africana); o capitalismo financeiro; a desterritorialização 
dos alimentos etc. Não há um núcleo, mas uma linha de forças que delimita 
determinados espaços em relação a outros. O processo de mundialização 
é, neste sentido, um todo que se realiza nas partes. Sem elas, o próprio 
processo perderia sua densidade histórica, mas, com elas, tampouco se 
poderia circunscrevê-la num único centro (ORTIZ, 2007, p.105). 
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A interligação entre as culturas rústicas e as globalizadas resulta numa 

sociedade de massa diferenciada, sugerindo o abandono da noção de 

homogeneização. Embora haja um processo de convergência dos hábitos culturais, 

as diferenças ainda são preservadas, expressas pelo antagonismo de padronização 

e diferenciação das práticas culturais (ORTIZ, 1994). 

Tanto a mundialização da cultura como a globalização econômica e tecnológica 

são temas que emanam novas formas de organização da vida social e dos 

problemas no mundo contemporâneo75 em escala transnacional, tais como: 

problemas ecológicos, guerras, fragilidade do Estado-Nação, economia financeira, 

culturas mundializadas.  “A temática da globalização tem uma visão transnacional; 

não são tanto as diferenças que contam, mas sua „integração‟ ou organização numa 

totalidade que transcende os mundos particulares” (ORTIZ, 2007, p. 103). 

Ainda parafraseando Ortiz (1999), o local enriquece a globalização, pois atende 

à questão da proximidade (em contraste a distância); da familiaridade (associada à 

questão das identidades e das raízes históricas e culturais); da diversidade (ser 

plural e se opor ao global ou ao nacional apenas como abstração), inviabilizando a 

universalização cultural.  

Todavia, as práticas locais (culturas, eventos, folclore, etc.) também forçam a 

hibridação76 cultural cedendo espaço a novas territorializações. Essa hibridização 

pode aparecer de formas diferenciadas no mundo e, com frequência, esvaziam-se 

de conteúdo ao converterem à “kitsch”, equivalente a “bugigangas que se compram 

na  loja do aeroporto”. Embora “embalada como espetáculo”, a herança cultural 

(protegida) está dissociada da seiva da tradição (GIDDENS, 2003, p.54). 

Assim, pode-se pensar que a globalização é um amplo processo que não só 

envolve aspectos de ordem econômica e política, como também de ordem 

sociocultural. Contudo, além das transformações nas pautas de consumo rumo à 

instauração de um mercado mundial de bens materiais e simbólicos, a globalização 

                                                           
75 

Segundo Ortiz (2007), contemporaneidade significa atualidade. 
76

 Canclini (2003, p. XIX) se refere à hibridação como “processos socioculturais nos quais estruturas 
ou práticas discretas, que existiam de forma separada, combinem-se para gerar novas estruturas”.  
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alcança horizontes ainda maiores, chegando à liberalização77 e à ampliação das 

trocas comerciais sob a hegemonia das empresas transnacionais; queda de 

barreiras políticas nacionais com a consequente redução do poder do Estado-Nação 

e, portanto, das economias nacionais, sobretudo dos países subdesenvovidos; 

intensificação das tecnologias de informação, deslocando os fluxos de capital de 

forma global (MÉLO, 2000, p.188). Para Giddens,  

Vivemos em um mundo em transformações, que afeta quase tudo o que 
fizemos. Para o melhor, ou para o pior, estamos a ser empurrados para uma 
ordem global que ainda não compreendemos na sua totalidade, mas cujos 
efeitos já se fazem sentir em nós (2000a, p.19).  

 

A globalização é um fenômeno dialético, no qual “eventos num dos polos de 

uma relação distanciada produzem, muitas vezes, ocorrências divergentes ou 

mesmo contrárias no outro polo” (GIDDENS, 1997, p.19). Mesmo as pessoas que 

vivem em sistemas78 mais tradicionais são afetadas pelos aspectos das instituições 

modernas dos sistemas mais desenvolvidos. Os “acontecimentos que se dão numa 

parte do mundo têm repercussões noutra parte, à medida que as ideias e o 

conhecimento, os bens e os serviços, o capital e as pessoas se deslocam mais 

facilmente entre fronteiras” (STIGLITZ, 2007, p. 349). 

Portanto, os autores referem-se a uma mudança ou transformação na escala 

da organização social que liga comunidades distantes e amplia o alcance das 

relações de poder nas grandes regiões e continentes do mundo. Pode-se entender 

esse emaranhado de conexões como uma consagração de grandes redes 

mundializadas. O crescimento das redes mundiais de interdependência é antigo 

como a história humana, de maneira que elas estão cada vez mais complexas e 

abrangentes.  

                                                           
77

 Segundo Stiglitz (2007), a liberalização do mercado de capitais e do comércio eram dois 
componentes críticos de uma estrutura política mais ampla, conhecida como o Consenso de 
Washington (descrito e cunhado por John Williamson) – um consenso forjado entre o Fundo 
Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Tesouro Americano sobre as reformas políticas da 
América Latina – que constituiria o conjunto de políticas que melhor promoveria o desenvolvimento. 
Realçava a racionalização do Estado, a desregulamentação e a rápida liberalização e privatização, 
além da concentração demasiada no aumento do PIB, ficando à margem da atenção questões de 
equidade, emprego e concorrência (2007, p.57). 
78

 Vale lembrar o entendimento de Dumont (1985, p.65) sobre a noção de sistema: “alguns princípios 
fixos presidem ao agenciamento de “elementos” fluidos e flutuantes. O sistema é “mais ou menos 
orgânico”. O elemento é parte do todo – do sistema. 
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Sen (2001), que diz que a globalização não é nova nem necessariamente 

ocidental, tampouco é uma maldição, posto que durante milhões de anos tenha 

contribuído para o progresso do mundo. Isto se dá através de viagens, do comércio, 

de imigração, das muitas influências culturais e da disseminação do conhecimento e 

saber, incluindo a ciência e a tecnologia. 

Durante miles de años, la globalización ha contribuido al progreso del 
mundo a través de los viajes, el comércio, la migración, las mutuas in-
fluencias culturales y la diseminación del conocimiento y el saber 
(incluyendo el de la ciencia y la tecnología). Hay casos en que las 
interrelaciones globales han sido esenciales para el desarrollo de países en-
teros. Además, no siempre han resultado de la influencia occidental. Por el 
contrario, los agentes activos de la globalización aparecen frecuentemente 
fuera del área de Occidente (SEN, 2001, p.54). 

 

Grande parte das definições acerca da globalização centra-se na economia da 

intensa transnacionalização da produção de bens e serviços e dos mercados 

financeiros (SANTOS, 2005).  

Contudo, Santos (2005) designa como globalização diferentes conjuntos de 

relações sociais que, por sua vez, dão origem a diferentes fenômenos de 

globalização. Por existirem várias entidades chamadas por esse mesmo nome, 

Santos (2005) afirma que esse termo só deveria ser usado no plural - globalizações.  

Para o autor, “a globalização é o processo pelo qual determinada condição ou 

entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a 

capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival”. Em 

outras palavras, perante o “sistema-mundo79” ocidental inexiste genuinidade da 

globalização, uma vez que a condição global está sempre vinculada a uma “imersão 

cultural específica” (Id. 2005).  

Para o autor, “vivemos tanto num mundo de localização como num mundo de 

globalização” – esta pressupõe a localização, cujas implicações são as seguintes: 

 perante as condições do sistema-mundo ocidental não existe globalização 

genuína; aquilo a que chamamos globalização é sempre a globalização bem 

sucedida de determinado localismo. Por outras palavras, não existe condição global 
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 Segundo Boaventura S. Santos (2005), “sistema-mundo” é uma trama de “globalismos localizados” 
e “localismos globalizados” (que serão abordados mais adiante). 
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para a qual não consigamos encontrar uma raiz local, uma imersão cultural 

específica; 

 globalização pressupõe a localização, a compressão tempo-espaço, ou seja, 

o processo social pelo qual os fenômenos se aceleram e se difundem pelo globo (Id. 

2005, p.03). 

São muitas as assimetrias da globalização. Santos (2005) destaca agumas 

perspectivas a exemplo da acentuada especificidade do local no qual é conferido um 

caráter exótico, vernáculo e tradicional de forma a serem atrativos no mercado 

global de turismo; os aprisionados no tempo-espaço local, a exemplo dos moradores 

das favelas do Rio – enquanto suas canções e danças (samba) são parte 

constituinte da música globalizada; a classe capitalista transnacional que controla a 

compressão tempo-espaço; a classe subordinada: migrantes, refugiados; os turistas. 

Nessa ótica, Boaventura S. Santos distingue quatro formas de produção da 

globalização, quais sejam: o localismo globalizado, o globalismo localizado, o 

cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade, em que esta pesquisa se 

valerá das seguintes:  

a) “localismo globalizado” – globalização de-cima-para-baixo, hegemônica - em 

que determinado fenômeno local é globalizado (idioma, alimentação, leis, etc.); e 

b) “globalismo localizado” – globalização de-baixo-para-cima, contra-

hegemônica - que consiste no impacto de práticas transnacionais no local, a 

exemplo do comércio livre ou zonas francas; destruição de recursos naturais para 

pagamento de dívidas externas; uso turístico de tesouros históricos, lugares ou 

cerimônias religiosas, artesanato e vida selvagem; dumping ecológico; conversão da 

agricultura de subsistência para a de exportação; etnicidade do local de trabalho 

(salários mais baixos) (id, 2005, p.04).  

As formas de globalização identificadas por Santos e aqui relacionadas foram 

destacadas por expressar a dinâmica entre o local e o global e vice-versa, 

encontrada na região da Fronteira da Paz devido às mudanças socioeconômicas 

ocorridas na região a partir da presença dos free shops na Intendência de Rivera. 
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A globalização amplia as oportunidades e as incertezas, a sensação de mal-

estar e de desorientação, de riscos e de surpresas. Implica uma reordenação dos 

princípios organizadores da vida social e da ordem mundial. Para Santos, o caráter 

perverso e tirânico da globalização baseia-se em dois aspectos: a informação, 

expressa no modo como ela é distribuída à humanidade; e o dinheiro, que 

representa o motor da vida econômica e social. Ambas fundam um novo 

totalitarismo, cujas bases são competitividade, consumo e confusão dos espíritos – o 

globaritarismo. 

Para Giddens (2000a), os complexos processos da globalização operam de 

modo antagônico e contraditório (vencedores/perdedores; atuais/arcaicos; 

centrais/periféricos). A ideia de sociedade cosmopolita é corroborada pelo 

desprendimento das instituições públicas e da vida cotidiana da tradição (GIDDENS, 

2003), sob as quais incide uma revolução sucessiva e global sentida nas diversas 

esferas da vida humana, cuja estrutura socioeconômica e política estão sendo 

radicalmente transformadas.  

Os problemas da globalização também têm a ver com sua gestão, pois a 

globalização econômica tem tido um ritmo mais rápido do que a globalização 

política, conforme revelado por Stiglitz, “o fato de as consequências econômicas da 

globalização ultrapassarem a nossa capacidade de compreender e moldar a 

globalização e lidar com estas consequências através de processos políticos. A 

reforma da globalização é uma questão política” (STIGLITZ, 2007, p. 337). 

Há um déficit democrático na maneira como a globalização tem sido gerida, 

resultando em mais perdedores que ganhadores. Entre as respostas sugeridas por 

Stiglitz ao déficit democrático da globalização sublinham-se as seguintes: “À medida 

que os países do mundo se integram mais estreitamente, tornam-se mais 

interdependentes. Uma maior interdependência dá origem a uma maior necessidade 

de ação coletiva para resolver problemas comuns” (STIGLITZ, 2007, p.350).  

Tal agenda deve concentrar-se nos pontos essenciais ao benefício da 

comunidade global, de forma a acabar com as externalidades negativas, ou seja, as 

ações advindas de uma parte e que afeta adversamente a terceiros. As ações 

cooperativas são desejáveis e necessárias. 
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Stiglitz (2007) também assinala que os acordos comerciais bilaterais e 

regionais geram fragmentação no sistema global, precisamente quando sua 

legalidade está sujeita aos limites impostos pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e por criarem comércios de forma a excederem o que o mercado suporta.  As 

assertivas do autor avançam para as implicações sobre a segurança por estarem em 

jogo outros valores para além dos econômicos, como a energia e a alimentação, 

mas também a desigualdade e a volatilidade.  

A globalização unifica a comunidade humana em geral – em parte por causa da 

criação de altos riscos a que ninguém, vivendo sobre a Terra, pode escapar. Para 

Giddens (2003, p.29), a globalização “não é firme nem segura, mas repleta de 

ansiedades, bem como marcada por profundas divisões”, aparecendo formas de 

reconstrução das instituições sociais e/ou a criação de novas tarefas repletas de 

riscos.  

Na visão de Santos (2000), a globalização simboliza o auge do processo de 

internacionalização do mundo capitalista devido à unicidade da técnica, à 

convergência dos momentos e à existência de um “motor” único na história, 

representado pela mais-valia globalizada. Para o autor, a globalização é referida à 

luz de três óticas: fábula (mitos: a- aldeia global; b- contração do espaço e tempo; c- 

velocidade do cotidiano; d- desterritorialização), perversidade (violência, tirania) e 

possibilidade para o futuro, a qual passaria a empregar as técnicas de forma mais 

solidária, de modo a derrubar o “globalitarismo” - termo cunhado por Milton Santos 

(2000), que agrega ao conceito de globalização a noção de totalitarismo.  

Globalização, para Giddens (2000a), é uma nova abordagem sobre a temática, 

a partir da análise de dois grupos de pensamento sobre o fenômeno: os “céticos” e 

os “radicais”. Os primeiros apontam que o fenômeno não é uma novidade da 

contemporaneidade, visto que trocas sociais, econômicas e mesmo questões 

políticas sempre existiram ao longo da História, com consequências tão catastróficas 

quanto as da atualidade.  

A respeito disso, argumentam, ainda, que os benefícios da globalização 

restringem-se a apenas uma parcela pequena dos países. Para os “céticos”, a 

globalização é uma ideologia espalhada pelos adeptos do livre comércio que 

desejam demolir os sistemas de previdência social e reduzir as despesas do Estado. 
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Os radicais afirmam que a globalização é nova e seus efeitos podem ser 

sentidos em toda parte. Sustentam que o mercado global se desenvolveu fortemente 

nas últimas décadas, que não existem mais fronteiras nacionais para as trocas 

comerciais e que as nações perderam sua autonomia. 

Held e McGrew (2001) classificaram os analistas da globalização como os 

céticos – a globalização é um fenômeno antigo que acelera o empobrecimento e o 

distanciamento entre as nações; e os globalistas – a globalização econômica é 

responsável pela desigualdade global -, cujas diferenças estão na relação entre a 

globalização econômica e as desigualdades sociais.  

Giddens (2000c) ressalta que a visão ocidentalizada da globalização é apenas 

parcial (Sen defende que a globalização não se limita à ocidentalização), pois está 

ocorrendo um fenômeno de descentralização da globalização na medida em que se 

observa uma espécie de “colonização inversa”, na qual países não ocidentais 

passam a influenciar o desenvolvimento do Ocidente. Exemplos podem ser 

buscados na crescente latinização de Los Angeles e no aparecimento de um setor 

de tecnologia de ponta na Índia. 

Além disso, o autor reconhece que a globalização está aprofundando as 

desigualdades mundiais, mas não acredita que a alternativa seja a opção pelo 

protecionismo econômico, tanto por parte das nações ricas quanto das pobres. Tal 

estratégia, a longo prazo, não favorecerá o desenvolvimento econômico dos países 

emergentes.  

É pertinente referir-se às contribuições de Amartya Sen (2001) acerca da 

economia de mercado, principalmente por esta produzir diferentes resultados frente 

a diferentes condições institucionais. Pode, portanto, atingir prosperidade 

econômica, dependendo da forma de distribuição dos recursos físicos, do 

desenvolvimento dos recursos humanos, sobretudo, dos papéis assumidos pelo 

Estado e pela sociedade. É imperativa a adoção de claras diretrizes políticas 

vinculadas à saúde, à educação, à geração de postos de trabalho, à reforma agrária, 

às linhas de crédito, às proteções legais, entre outros. Além disso, o autor destaca a 

importância dos arranjos globais (comerciais, patentes, intercâmbios educacionais, 

projetos de disseminação da tecnologia, etc.), de forma a atingir maior equidade na 

distribuição dos benefícios. 
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Para Stiglitz (2007), a aproximação completa ao desenvolvimento implica o 

fortalecimento dos mercados, do Estado e o reconhecimento, para cada país, de 

qual será a correta combinação de Estado e mercado. Os mercados são essenciais, 

pois ajudam a distribuir recursos, sobretudo devido à escassez dos recursos.  

O desenvolvimento tem de transformar a vida das pessoas e não apenas 
transformar as economias. As políticas para a educação ou emprego 
necessitam ser vistas desta lente dupla: como promover o crescimento e 
como afetar os indivíduos directamente. Os economistas falam da educação 
como capital humano: o investimento nas pessoas colhe proventos, tal 
como sucede com o investimento em maquinaria. Abre as mentes para a 
noção de que a mudança é possível, que há outras maneiras de organizar a 
produção, pois ensina os princípios básicos da ciência moderna e os 
elementos de raciocínio analítico e aumenta a capacidade de aprender 
(SIGLITZ, 2007, p. 81). 

 

O mercado, o Estado e os indivíduos são os três pilares de uma estratégia de 

desenvolvimento bem-sucedida. Um quarto pilar é constituído pelas comunidades, 

pelas pessoas que trabalham juntas, muitas vezes com a ajuda de organizações 

governamentais e não-governamentais (STIGLITZ, 2007). 

Para o autor, os defensores da liberalização do comércio acreditam que trará 

uma prosperidade sem precedentes. Querem que os países desenvolvidos se abram 

às exportações dos países em desenvolvimento, liberalizem os seus mercados, 

retirem as fronteiras humanas, permitindo a livre circulação de bens e serviços, e 

que deixem a globalização fazer os seus milagres. O livre comércio não funcionou 

porque os acordos comerciais do passado não foram nem livres nem justos. “Foram 

assimétricos, abriram os mercados dos países em desenvolvimento aos bens dos 

países industrializados, sem reciprocidade plena”, como assinala Stiglitz (2007, 

p.95).  

O estudo das dinâmicas do desenvolvimento regional deve incluir a análise dos 

processos de globalização nas esferas da política, da economia e da cultura. Para 

Machado (2000, p.27): 

As mudanças rápidas, por vezes incompreensíveis, que caracterizam o 
contemporâneo têm levado alguns brasileiros a uma espécie de nostalgia 
por uma época quando era possível conceber o país como um "sistema 
fechado" em seus limites históricos, protegido pelo muro-fronteira do Estado 
territorial. Para estes a metáfora da porosidade das fronteiras resume tudo 
de negativo que identificam no Brasil atual. Para outros, a emergência de 
situações que contrariam a coerência, a estabilidade e a congruência do 
sistema histórico de Estados nacionais indicaria o fim desse sistema, 
quando não uma situação de caos. Ambos empregam o "conceito guarda-
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chuva" de globalização, atribuindo-lhe um valor negativo, ao estabelecer 
uma pretensa dicotomia entre esse sistema e o sistema de Estados 
nacionais. Ao contrário, a conclusão deste trabalho é que existe uma 
simbiose entre ambos os "sistemas", e que uma das manifestações desta 
simbiose é a manipulação e a ambiguidade do estatuto de legalidade 
ilegalidade das transações, seja através dos Estados, seja por parte dos 
circuitos globais e até de indivíduos. 

 

 

3.2  Estado-Nação  

 

Nos últimos duzentos anos, presenciou-se a formação de Estados-Nação80 

baseados na idéia de uma comunidade de sentimentos e de interesses que ocupa 

um território delimitado cujas fronteiras geográficas e simbólicas precisam ser 

preservadas. O Estado-Nação tende a ser contrário à manutenção de diferenças 

regionais e culturais, exigindo uma lealdade à ideia do país (OLIVEN, 2006, p. 207). 

Antes da consolidação do Estado-Nação, precisamente antes do século XIX, 

“os mecanismos de vigilância eram primariamente „de cima para baixo‟; eram meios 

de controle cada vez centralizados sobre um espectro de „indivíduos‟ não 

mobilizados” (GIDDENS, 2002, p. 115). O poder era “encarnado” na pessoa de um 

“diligente81”.  

Aos poucos, as determinações individuais foram sendo aplacadas, dando 

vazão às formas institucionais da democracia liberal, mais representativas 

(FUNGERIK; WRIGHT, 1999, p.101). Todavia, a partir do século XX, os 

“mecanismos de vigilância” (GIDDENS, 2002) fragmentam-se, cuja 

representatividade está expressa no pluralismo político, na concorrência aberta entre 

partidos, nos movimentos e nas organizações políticas e nas disputas eleitorais por 

cargos executivos e legislativos. 

Nação e tradição estabelecem pontos de referências identitárias formulados a 

partir de diferenças reais ou inventadas. Elas determinam limites que podem ser 

exemplificados com a seguinte descrição: pessoas que nascem num determinado 

país e região (resultado da imbricação de territórios e redes de distintas ordens - 

                                                           
80

 Sociedades modernas (GIDDENS, 1991). 
81

 Indivíduo zeloso, cuidadoso. 
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HAESBAERT, 2004) falam sua língua, adquiram seus costumes, identificam-se com 

seus símbolos e valores, respeitam sua bandeira, muitos dos quais ainda são 

convocados para defender as fronteiras82 de sua pátria e morrer pela honra nacional 

(OLIVEN, 2007). 

[...] a modernidade se realiza através da nação, e a nação implica a 
emergência da modernidade. Ora, a noção de nação, na situação de 
globalização, altera-se substancialmente. A questão não é tanto pensar se a 
modernidade se esgotou, mas como ela se redefine como modernidade-
mundo. Ou seja, suas fronteiras extrapolaram os limites nacionais (ORTIZ, 
2007, p.104). 

 

É comum países e regiões engajados em transformações modernizadoras 

enfatizarem o valor do passado e a necessidade de cultuá-lo, seja pela linguagem, 

seja por outros rituais. Contudo, são muitas as nações que se querem modernas que 

lançam mão dos seus usos e costumes tradicionais, de forma a articularem com a 

modernidade e o progresso, mesmo que tenha de importar novos processos que os 

“certifiquem” de serem modernos. 

No entanto, para isso, é proeminente que haja aspectos vivos de tradições, 

uma vez que são coexistentes e consideradas intrinsecamente articuladas com o 

progresso.  Para Oliven, no processo em que a economia se globalizava, e a Europa 

se unificava, “a tradição tem uma presença marcante e constitui um pano de fundo 

de movimentos ligados à construção de diferentes identidades sociais” (2006, p. 12).  

[...] Puesto que los modernos nunca han sido contemporáneos de ellos 
mismos, ¿pueden por fin serlo? Si la expresión “nunca hemos sido 
modernos” ha parecido tan extraña, es porque expresaba un desequilibrio 
propio de los modernos y que durante tiempo ha hecho su estudio y, por 
ende, su representación de ellos mismos imposible (LATOUR, 2005, p.11). 

 

A acepção de Giddens (1991, p.12-3), ao analisar a modernidade enquanto 

descontinuidade entre as ordens sociais tradicionais e as instituições sociais 

modernas, identifica que as características no ritmo de mudança passam pelo seu 

escopo e abrangência global, seguida pela natureza das instituições modernas - o 

sistema político do Estado-Nação, a dependência massiva da energia e a conversão 

do trabalho em mercadoria.  

                                                           
82

 Para Machado (1998), a palavra fronteira significa “o que está na frente”, está orientada para fora. 
Há constante preocupação por parte dos estados acerca do seu controle e sua vinculação. 
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Boaventura S. Santos (2005, p.01-02) equacionou três tipos de tensões (não 

contraditórias) que informam os problemas da modernidade ocidental: a) entre a 

regulação social (simbolizada pela crise do Estado-Previdência), e a emancipação 

social (simbolizada pela crise da revolução social e do socialismo); b) entre o Estado 

(minimalista) e a sociedade civil; c) entre o Estado-Nação (é soberano e coexiste 

com o sistema interestadual cujo sistema constitui-se de Estados internacionais) e a 

globalização.  

No século XX, o Estado-Nação entrou em crise e passou por diferentes 

gradações de reestruturação. Para o autor, as transformações são o meio para 

promover a desestatização e desregulação da economia, para privatizar empresas 

estatais e os sistemas de saúde, educação, previdência e, na sequência, alcançam 

o sistema de habitação, transporte, relações de trabalho. Assim, com a abertura dos 

mercados, o fluxo de negociações, as associações corporativas entre empresas 

nacionais e transnacionais foram facilitados. Ocorre que as condições de soberania 

da Nação tornam-se escassas, sujeito às forças produtivas de escala mundial.  

Há, portanto, “uma crescente e generalizada dissociação entre Estado e a 

Sociedade Civil”. Característico do neoliberalismo, o Estado fica comprometido e 

com ações reduzidas frente às inquietações da sociedade civil, sobretudo pelos 

desafios de mercado das corporações transnacionais, pela capacidade de 

negociação com diferentes categorias de assalariados, de partidos políticos, de 

sindicatos e de movimentos sociais das classes e de grupos sociais subalternos que 

são colocados em desvantagem, por sua reduzida capacidade de mobilizar recursos 

materiais e organizatórios para movimentar as reivindicações de amplos setores da 

sociedade.  

Assim, enquanto a maioria da sociedade civil sente-se, define-se e atua 

enquanto nacional, o Estado é levado a comprometer-se e a atuar em termos das 

injunções do que é transnacional. O Estado adquire todas as características de um 

aparelho administrativo das classes e grupos dominantes ou dos blocos de poder 

predominantes em escala mundial.  

Trata-se de um Estado comprometido principalmente com a abertura e a 

fluência dos "fatores de produção" nos mercados, tendo em conta os dinamismos do 

capital produtivo e especulativo, bem como das tecnologias eletrônicas, informáticas 
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e cibernéticas, além dos movimentos do mercado de força de trabalho; tudo isso 

conforme as sugestões, injunções ou imposições das corporações transnacionais, 

em geral secundadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BIRD), Organização Mundial do Comércio (OMC), Grupo dos 7, Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e outras organizações 

empenhadas em favorecer a dinâmica dos "fatores de produção"; com escassa ou 

nula atenção por suas implicações ou custos sociais (IANNI, 1999, p.131). 

Para o autor (1999, p.133), “a rigor, o Estado-Nação sempre foi e continua a 

ser uma realidade problemática, atravessada por processos de integração e 

dissociação, desenvolvimento e distorção, acomodação e fragmentação”. As nações 

apresentam dificuldade em manter a integração entre a sociedade civil e o Estado.  

Talvez se possa afirmar que a dissociação Estado e sociedade civil seja 
algo congênito, algo inerente à questão nacional, já que a nação sempre foi, 
e continua a ser, um processo histórico-social problemático.  A novidade, na 
época da globalização do capitalismo, quando o neoliberalismo se torna a 
prática e ideologia predominante em escala mundial, é que essa 
dissociação adquire profundidade e extensão sem precedentes, 
transformando amplos setores da sociedade civil em deserdados, não só de 
condições e possibilidades de soberanias e hegemonias, mas também de 
bases sociais indispensáveis à sobrevivência (IANNI, 1999, p.133-4). 

 

O significado e a soberania do Estado-Nação têm sido alterados e limitados 

drasticamente (abrandamento das funções promotoras do bem-estar) devido ao 

poder das organizações em âmbito mundial, embora a economia-mundo capitalista 

continue a articular-se com base no Estado-Nação.  

Para Ortiz (1999, p.139), a globalização não provocou o desaparecimento do 

Estado-Nação, mas o redefiniu considerando que a globalização tem domínios e 

ritmos diferenciados. O autor identifica transformações na economia, em escala 

global; e na cultura, na questão da mundialização. Porém, segundo ele, não ocorre o 

mesmo na política, uma vez que o Estado-Nação mantém atividades essenciais à 

organização da sociedade, a exemplo do monopólio da força (exército e polícia) que 

confere condições para garantir a ordem interna. Além disso, o Estado tem 

autonomia de legislar seu território de forma a garantir os “direitos individuais e da 

liberdade dos cidadãos” (Id., 1999, p.139).  

Ademais, através do Estado é possível concretizar a ação política, pois ele 
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dispõe de tecnologia e de meios para uma atuação de grande envergadura, seja 

política industrial e monetária, seja agrícola e educacional. 

No entanto, o autor ressalta que há forte articulação externa ao Estado-Nação, 

quais sejam as corporações transnacionais, bancos, FMI, G-783, etc., e que se 

apoderam do controle e gestão de variáveis diretamente relacionadas à população.  

Nos encontramos, na verdade diante de linhas de força que se 
caracterizariam mais por sua difusão do que por sua concentração. Isso 
aumenta a sensação de incerteza, pois não conseguimos nomear nem a 
fonte dos problemas nem as instituições capazes de contorná-los. [...] Mas 
já não mais existe "um" centro, torna-se impossível circunscrevê-lo, até 
mesmo nomeá-lo. Em tempos de globalização, o medo é uma das 
expressões do descentramento do mundo (ORTIZ, 1999, p.142). 

 

Para Gonçalves (1999, p.51), “a globalização produtiva é um dos aspectos 

mais marcantes do processo histórico e econômico no Brasil.” Segundo o mesmo 

autor,  

Na segunda e terceira década do século xx, empresas como General 
Electric, Nestlé, Pirelle. Ford, General Motors, Crysler, Rhone-Poulenc, 
British-American Tobacco, Singer, Standart Brands, Wilson and Comapany, 
Swift International, Colgate-Palmolive-Peet Company, Armour e Armancor 
entre outras, já tinham plantas no Brasil. [...] De fato, os movimentos de 
industrialização substitutos de importações durante as três primeiras 
décadas do século xx foram acompanhadas pelo Investimento Externo 
Direto (IED), que era não somente bem-vindo como recebeu também apoio 
governamental. De modo geral, o capital estrangeiro encontrou um 
ambiente propício e liberal no Brasil. As empresas de capital estrangeiro 
reduziram significativamente seus investimentos no Brasil na década 
perdida

84
, com a crise da dívida externa nos anos 80.[...] Os danos indicam 

tendência de recuo das empresas de capital estrangeiro, principalmente via 
redução dos fluxos de entrada e aumento de repatriação de capital e da 
remessa de lucro. No contexto de profunda e longa crise econômica, houve 
desaceleração do crescimento do estoque de capital estrangeiro ao longo 
da década perdida. (1999, p.56). 

 

De 1997 a 1999, a economia brasileira mostrou índices reduzidos em 10% nas 

exportações mundiais e perda de competitividade internacional (GONÇALVES, 

2000). No entanto, para o analista, a economia brasileira apresentou um aumento de 

produtividade ao longo dos anos 90 em função da modernização do aparelho 
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 Composto pelos Sete Países Economicamente mais Desenvolvidos do Planeta: Estados Unidos da 
América, Japão, Alemanha, França, Gra-Bretanha, Itália, Canadá. 
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 Grifo da autora: Segundo Gonçalves (1999), a década  perdida (anos 80) refere-se a uma 
importante recessão econômica interna que induziu a estratégias comerciais voltadas à exportação, 
como canal alternativo de inserção dos produtos nacionais, centradas nas racionalização de custos, 
demissão de trabalhadores, exercício do poder de mercado e lucros. 
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produtivo e da abertura comercial. “A modernização está relacionada à introdução 

de novas técnicas de produção e novos métodos de organização”, destacando a 

influência da redução do tamanho das plantas e a terceirização (GONÇALVES, 

2000, p.89). O aumento de produtividade responde aos aspectos que correspondem 

à abertura comercial associada à apreciação cambial até 1999, que permitiu a 

importação de insumos agrícolas. 
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4   A FRONTEIRA DA PAZ: REGIÃO PERIFÉRICA E SIMBIÓTICA ENTRE DOIS  

ESTADOS, PROBLEMAS E PERSPECTIVAS 

 

Na medida em que a moldura de uma obra cerca o objeto, ela estabelece 
um espaço que não pertence ao mundo real. Assim como a obra de arte 
“simboliza” e “reforça” o caráter de uma unidade em si mesma, ao mesmo 
tempo ela é parte de um todo porque ela também exige seu entendimento 
(abstrato) como totalidade, ou seja, as margens cortam “o que in natura se 
estende livremente” [...] “Como acontece num encontro com um outro 
homem, o espectador da obra de arte vê-se diante de um mundo autônomo 
„por si‟ (mônada, microcosmos). A moldura auxilia a realização de um tal 
mundo” (ÖELZE, 1998, p.229-0). 

 

Para melhor se compreender a singularidade contextual do município 

pesquisado, faz-se necessário introduzir conceitos acerca da fronteira, sem desviar 

a atenção às questões sociais exaltadas pelos aspectos da tradição, da 

modernidade e da globalização. Isso porque a fronteira diz respeito à ideia de “limite 

burocrático-administrativo entre municípios, regiões, Unidades da Federação ou 

entre Estados nacionais”. Naturalmente, elas aparecem no imaginário social e nos 

“tratados como uma categoria auto-explicativa e como um dado da História” (MÉLO, 

1997, p. 68-9).  

A Fronteira da Paz é “peculiar, particular ou espacial” por apresentar “vínculos 

transfronteiriços intensos e cotidianos; o compartilhamento do centro urbano85; a 

ausência de ascendência de uma cidade sobre a outra; o entrelaçamento da 

infraestrutura (estradas, aeroporto, esgotos, saúde, educação, controle de 

fronteiras)” (DORFMAN, 2009, p.03).  

Além disso, cabe sublinhar que Sant‟Ana do Livramento e Rivera são as 

cidades que comungam da metáfora Fronteira da Paz, conforme fotografia 2, por 

serem tão próximas que seus limites geográficos se confundem.  Como cidades 

irmãs, elas contam com uma divisa seca que se prolonga por 18 km.  

 

                                                           
85

 Como a Praça Internacional.  
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Fotografia 2 - Um pé em cada país da Fronteira da Paz. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Em 2009, Sant‟Ana do Livramento contava com 83.479 habitantes, uma área 

de 6.950,37 km² (IBGE, 2009), e na zona rural a ocupação era inferior a 1 hab/km², 

caracterizando um “vazio demográfico” decorrente do processo de formação 

socioespacial. Seu “espaço está caracterizado pela presença de grandes 

propriedades rurais herdadas das sesmarias e desenvolvendo atividade econômica 

predominante de pecuária de corte extensiva” (CHELOTTI, 2005, p.55) as quais, ao 

longo da sua história, tomaram o pulso da economia santanense.  

A Intendência de Rivera conta com aproximadamente 80.000 habitantes86, 

representando em média 80% do total de habitantes do Departamento87 de Rivera. 

Fronteira da Paz é uma denominação metafórica designada a ilustrar um 

momento histórico de 194388, cujo contexto foi marcado pela Segunda Guerra 

Mundial, momento em que alguns países estavam em conflito e ideologicamente 

divididos entre comunismo/socialismo e capitalismo. Como contraponto a esse 

fenômeno, os dois municípios – Sant‟Ana do Livramento e Rivera - realizaram um 

evento que convergia esforços sociopolíticos em manter a integração e a união entre 

                                                           
86

  Instituto Nacional de Estatística (INE, 2007). 
87

 Divisão política territorial do Uruguai: corresponde ao estado, no Brasil 
88

 Em 1923, foi alvitrada a construção de um "PARQUE INTERNACIONAL" na área existente entre 
Sant‟Ana e Rivera, considerada "terra de ninguém" (CHELOTTI, 2005). O Parque Internacional - que 
pertence aos dois países - constitui-se em um caso único no mundo.  A inauguração dessa praça que 
nasceu para dividir a terra e para irmanar santanenses e riverenses, brasileiros e uruguaios, teve 
lugar em 26 de fevereiro de 1943.  
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as cidades gêmeas (STEIMAN; MACHADO, 2005) dessa fronteira, como ilustra a 

fotografia 3. 

 

 
Fotografia 3 - Marco de divisa entre Brasil e Uruguai.  
Fonte: Arquivos da autora, 2009. 

 

Nessa ideia, Oliveira; Barcellos (1998, p.225-6) realizaram pesquisas acerca da 

fronteira sul do Brasil:  

Trata-se de limites político-geográficos que conformam os territórios 
nacionais, dentro dos quais se organizam os diversos aspectos da vida 
social e do Estado. A fronteira tem um limite formal, que é o limite do 
exercício do poder em suas linhas demarcatórias, às vezes físicas, 
imagináveis ou não, [que] definem os recortes de territórios político-
administrativos, dentro dos quais vigoram leis e é executada a ação do 
Estado. 

 

Por outro lado, a fronteira é estratégica e, por serem socialmente transponíveis, 

inclui relações constantemente móveis. Assim, dependendo dos interesses, as 

fronteiras se abrem ou se fecham (MOURA, 1997). Elas têm caráter contraditório, 

uma vez que separam e unem as nações, ressaltando ou não as identidades. “A 

fronteira ao mesmo tempo proíbe e autoriza a passagem, pois é uma construção 

histórica resultante de relações de força entre grupos ou classes sociais, típicas de 

sociedades capitalistas” (OLIVEIRA; BARCELLOS, 1998, p.226). Conforme 

Bourdieu: 

[...] a fronteira, esse produto de um ato jurídico de delimitação, produz a 
diferença cultural do mesmo modo que é produto desta: basta pensar na 
ação do sistema escolar em matéria de língua para ver que a vontade 
política pode desfazer o que a história tinha feito (BOURDIEU, 1989, p.115). 
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Entre as áreas próximas da fronteira os indivíduos e os grupos manifestam 

maneiras peculiares de se expressarem, seja na vida social e/ou cultural, seja na 

familiar, inclusive idiomática, fazendo com que se integrem entre si, muitas vezes, 

com mais força que com as demais comunidades de seu país de origem. 

 Por outro lado, para os fronteiriços essa relação inclui a indiferença, a 

hostilidade de seu vizinho. 

Não devemos desconsiderar o papel da linha de fronteira, através da qual 
se movem produtos e pessoas, em deslocamentos orientados para destinos 
localizados fora de tais áreas. São exemplos de situações de passagem, 
além do comércio, o turismo, o narcotráfico e o contrabando, cujos pontos 
principais de destino se encontram, seguidamente, fora da área de fronteira. 
A configuração de "corredor" de passagem, na verdade, produz uma 
interferência na organização social, que, muitas vezes, assume um caráter 
desagregador (OLIVEIRA; BARCELLOS, 1998, p.227). 

 

Ainda, para os autores, as áreas fronteiriças geralmente apresentam baixo 

nível de desenvolvimento, menores taxas demográficas, tendência à monoprodução, 

dependência dos planos comercial, financeiro e político. Nessa medida, o potencial 

de desenvolvimento reprimido se verifica devido ao isolamento e à estagnação 

decorrentes dos problemas relacionados com as políticas de segurança nacional 

vinculados, fundamentalmente, à herança da formação histórica, que derivou o 

predomínio da grande propriedade, e ao modelo hegemônico após os anos 50 no 

continente americano, de substituição de importações, que tinha traços 

marcadamente concentradores. 

Segundo Oliven (2006), a identidade gaúcha da fronteira fundamenta-se no 

imaginário de um homem corajoso, viril e de mobilidade, fruto de uma história de 

guerras e de trabalho campeiro que igualava o peão ao soldado. Foi uma forma de 

mistificar as grandes desigualdades sociais dos fronteiriços santanenses. 

Historicamente, o latifúndio
89

 contribuiu para a construção de uma região de 
baixo desenvolvimento, que aparece como uma oposição à região colonial, 
onde se concentrou o desenvolvimento industrial do Estado, ficando este 
atribuído ao "espírito empreendedor" do imigrante, que se contrapõe à 
herança luso-brasileira dos habitantes do sul (OLIVEIRA; BARCELLOS, 
1998, p.237-8).  

 

                                                           
89

 Grifo da autora. De acordo com estudos realizados por Fortunato (2011), 88,19% das terras 
pertencem a 23,68% de estabelecimentos, ou seja, mais de ¾ das terras pertencem a menos de ¼ 
dos estabelecimentos. 
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A população santanense acredita que só poderá crescer economica e 

demograficamente se houver a implantação de um sistema econômico integrado e 

inovador, pois a integração90 rompe com os vícios históricos de se relacionar 

economicamente na fronteira “[...] a possibilidade de que os produtos atualmente só 

adquiridos na fronteira estejam à disposição em qualquer cidade desses países 

deverá romper o circuito tradicional de compras, alterando atividades locais” 

(SCHÄFFER, 1993, p.157). 

Nessa perspectiva, cabe expor que a cultura empreendedora ficou 

comprometida entre as gerações santanenses, uma vez que predominava a "cultura 

de renda"91 desenvolvida pelo estancieiro cujo vínculo com o latifúndio sempre 

possibilitou proventos sem que seus proprietários tivessem o dinamismo 

empresarial. E a pecuária extensiva apropria-se de grandes extensões de terra, 

originando unidades administrativas de ampla dimensão territorial e de baixa 

densidade populacional. 

De maneira geral, os fronteiriços são impelidos pelo movimento “pendular”, 

onde a prosperidade de um setor, numa das duas cidades, implica na decadência 

desse setor na outra (MÉLO, 2004). Schäffer afirma que “a aparente escassez de 

um dado serviço em uma das cidades pode, simplesmente, significar oferta 

suficiente para todo o conjunto urbano no outro lado da linha” (1993, p. 27).  

Dorfman (2007) acrescenta que esse fenômeno se destaca por vários motivos, como 

as oscilações cambiais, os custos produtivos e o grau de tecnologia industrial. 

                                                           
90

 Vale referenciar o entendimento do termo: “O termo „integração‟ pode ser entendido como 
implicando reciprocidade de prática entre atores ou coletividades. Portanto, integração social significa 
„sistemidade‟ no nível da interação face a face” (GIDDENS, 2003, p.33). 
91

 Oliveira; Barcellos (1998).  
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4.1   Da Zona de Livre Comércio aos free shops de Rivera 

 

Segundo Levy (2009), a ideia dos free shops surgiu em 1980 e foi implantada 

após 6 anos, em 1986, sob o regime de exceções cambiais por parte do governo 

uruguaio. A Zona Franca de Livre Comércio aparece no ano seguinte em Rivera 

para ampliar o mercado e legalizar práticas que já faziam parte da história e da 

cultura da fronteira. Fazendo uma analogia às formas de produção da globalização 

de Boaventura (2005), a Zona Franca de Livre Comércio seria identificada como 

“globalismo localizado”. 

A comunidade fronteiriça promoveu uma audiência entre as chancelarias dos 

dois países para realizarem parcerias de suas reivindicações junto aos presidentes 

do Brasil e do Uruguai.  

[...] Rivera queria a instituição de uma zona comercial isenta de tributos de 
importação para a cidade e nós pretendíamos a extensão para Sant‟Ana do 
Livramento da exportação em moeda nacional, como ocorria em Foz do 
Iguaçu e Corumbá, além de uma sub-comissão permanente para examinar 
as questões fronteiriças. Quebrando o protocolo das visitas presidenciais, 
os dois presidentes receberam os representantes da Fronteira e, a partir 
daí, com as reivindicações assinadas pelos presidentes e secretários das 
duas entidades do comércio, o governo uruguaio passou a estudar a criação 
das lojas free-shop em Rivera (LEVY, 2009). 

 

Os free shops de Rivera empregam pessoas das duas nacionalidades. No 

entanto, inexistem informações precisas indicando o número total de pessoas que 

são empregadas nesses estabelecimentos. 

Deliberadamente, a expansão do comércio de artigos importados e 

industrializados demandou por serviços operacionais, de pouca especialização, 

provocando a migração e a fixação de cidadãos originárias do campo e de cidades 

do entorno da Fronteira da Paz (MARQUETTO; RIEDL, 2010). Ocasionou, portanto, 

a saturação da oferta dos postos de trabalho, acirrando os problemas de ordem 

urbana, presentes na escassa disponibilidade de bens públicos como a saúde, a 

educação, entre outros.  

Além disso, a baixa cotação do dólar aumenta o movimento nos free shops em 

Rivera, mas, por outro lado, freia o comércio no lado brasileiro da fronteira, em 
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Sant‟Ana do Livramento. De acordo com o Jornal Correio do Povo (2009), os 

produtos chegam às lojas brasileiras com cerca de 50% de imposto embutido. 

Segundo o Sr. Baja, em depoimento contido no jornal, na hora da venda final, o 

produto nos free shops pode chegar ao consumidor até três vezes mais barato que 

no Brasil. Para a Associação Comercial e Industrial de Santana do Livramento 

(ACIL), a concorrência92 com os free shops é “desleal”, devido à taxa reduzida de 

impostos cobrada na Zona Franca de Livre Comércio. Em entrevista, o Sr. Sérgio 

Renato de Oliveira, presidente da entidade, declarou que “a solução para um 

comércio mais igualitário é a criação de uma Zona de Livre Comércio no lado 

brasileiro” (CORREIO DO POVO, 2009). 

Todavia, há controvérsias. Para Dorfman (2007, p.78-0), 

O comércio local beneficia-se da condição fronteiriça. Em Livramento, os 
supermercados e casas de material de construção, em determinadas 
conjunturas, vendem quase exclusivamente para clientes uruguaios (do 
norte do país e da capital). Os tipos de produtos pouco se alteram, 
oscilando o volume com a variação cambial: confecções, gêneros 
alimentícios, madeira, derivados de petróleo e material de construção são 
comprados no Brasil; laticínios, farináceos, carnes, lãs, tecidos finos, cristais 
e produtos de luxo são adquiridos no Uruguai. É comum a presença de 
estabelecimentos comerciais localizados em ambas as cidades e 
pertencentes a um mesmo dono, que busca fazer frente às oscilações 
cambiais. O centro comercial localiza-se ao longo da linha de fronteira, 
explicitando seu direcionamento ao exterior de cada uma das duas cidades. 
Na mesma área encontram-se as barracas dos camelôs, com intensa 
atividade. 

 

                                                           
92

 Competição: a principal característica sociológica da competição é o fato de o conflito ser indireto. 
Quando não há adversário ou o mesmo é prejudicado diretamente, não há competição.  
A atividade individual é previamente delineada e regulamentada por normas, a fim de exercer e 
desenvolver as condições jurídicas, morais, políticas e culturais do homem; mas, no todo, isto só é 
possível porque os interesses eudemonistas, morais, materiais e abstratos se apropriam desses 
valores supra-individuais, utilizando-os como meios (SIMMEL, 1983, p.138). 
Embora a competição repouse (não é absolutamente) no princípio do individualismo, “[...] sua relação 
com o princípio social de subordinação  de todos os interesses individuais  ao interesse uniforme  do 
grupo não é imediatamente visível. Certamente, o concorrente isolado percebe seu próprio objetivo; 
usa suas energias para assegurar seus próprios interesses. A disputa competitiva é conduzida por 
meios de realizações objetivas, produzindo habitualmente um resultado algo valioso para um terceiro. 
O interesse puramente social faz desse resultado uma meta suprema, enquanto que para os próprios 
concorrentes é somente o produto secundário. Dessa maneira, esse interesse social não só pode 
admitir, como deve até mesmo evocar, a competição diretamente (Id.,1983, p.147). 
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Para a autora, os fronteiriços maximizam seu poder de comprar na fronteira, 

(Fotografias 4 e 5), envolvendo agentes como: bagayeros93, camelôs, cambistas, 

aduaneiros, entre outros. “O transporte de mercadorias entre os Estados-Nação sem 

o pagamento de impostos é ilegal, constituindo "contrabando"94, ao qual se agrega o 

delito do aduaneiro, de "facilitação de contrabando". A ação é considerada natural e 

corriqueira, sugerindo um certo "ethos contrabandista" e o bordão fronteiriço " é 

ilegal, mas é legítimo” (Id., 2007, p.75). 

 

 
Fotografia 4 - Camelôs na Praça General Flores da Cunha 
(Praça dos Cachorros) em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Para Bentancor (1995), há maior migração dos uruguaios para o Brasil que 

vice-versa, sobretudo em função de uma cesta básica mais barata e uma pior 

qualidade de vida, em função da escassez de empregos e moradias no Uruguai. 

Para o autor, a população da Fronteira da Paz conceitua a fronteira como uma 

„linha‟, cuja imagem é de tênue espessura com relação à passagem do centro 
                                                           
93

 Segundo Dorfman (2007, p.86),
 
bagayo é o tradicional ofício de fronteira exercido – em geral – por 

mulheres „autônomas‟, como opção a faxinas e outras modalidades de trabalho doméstico e pouco 
qualificado. Trata-se do transporte de produtos, como erva-mate, açúcar, óleo, refrescos em pó, 
maionese, gelatina, biscoitos variados, doces, sabonetes, vestuário, roupas de cama, sapatos, 
lingerie e bijuterias, sempre de marcas populares e o mais barato possível, em quantidades que 
variam de dois a meia-dúzia, ou seja, um microvarejo. Alguns homens exercem o mesmo ofício, 
podendo se especializar no transporte de certos produtos, como cigarros.

 

94
 Enunciado a partir do Estado-Nação, o contrabando define-se como o transporte ilegal de 

mercadorias entre Estados-Nação, elidindo os tributos por ele estabelecidos. Localmente, entretanto, 
contrabandear é burlar algumas das imposições legais dos limites estatais em busca de ganhos 
pessoais, a partir de um conhecimento do lugar, das práticas possíveis e legítimas nele. Assim, o 
contrabando mostra aspectos diferentes conforme a escala geográfica que informa a análise 
(DORFMAN, 2007, p.76). 
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urbano binacional aos bairros adjacentes do município. Segundo Dorfman (2007, 

p.78), as cidades que pontilham a „linha‟ ou „línea‟ são integradas e “bicéfalas do 

ponto de vista administrativo, mas perfeitamente complementares do ponto de vista 

econômico” (PÉBAYLE, 1978, p.40).  

É uma linha que organiza a vida prática e simbólica das pessoas que estão nas 

cidades-gêmeas. É, pois, um critério carregado de adjetivos como qualidade, 

confiança, oportunidade, beleza.  

O espaço fronteiriço, por sua própria natureza, torna-se num centro atrator 
da população desempregada, oriundas do campo e dos excedentes de 
outros núcleos urbanos, quer pela possibilidade de comprar comida mais 
barata do outro lado da linha, quer pelas múltiplas oportunidades de 
trabalho informal que surge da proximidade entre os dois países e do fluxo 
de turistas/consumidores (BENTANCOR, 1996, p.100-1). 
 

 

 
Fotografia 5 - Esquina da Praça General Flores da Cunha com 
a Avenida Sarandi, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Para Dorfman (2007, p.83), “Numa expressão do lugar, comprar do outro lado 

da fronteira „é ilegal, mas não é imoral‟ ou „não é legal, mas é legítimo‟ e pode-se ir 

além, explicitando ser o contrabando parte da cultura local”. 

A população da(s) cidade(s) compra aquilo que usa em ambos os lados da 
fronteira, o que se pode chamar contrabando cotidiano, facilitado pelo 
trânsito livre e pela concentração da população junto à linha fronteiriça. [...] 
As escolhas se fazem em função do preço e da qualidade atribuída ao 
artigo. Não há censura moral ligada à prática, nem as pessoas aplicam o 
termo contrabando a essa atividade (DORFMAN, 2007, p.84). 
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Nesse sentido, admitir que o “contrabando” em si está instituído95 culturalmente 

significaria atenuar o “peso” ou a carga simbólica que o termo representa, isto é, 

retirá-lo do campo criminoso para um campo da cultura local, em que tal ação torna-

se legítima.  

Parte da animação da atividade resultante do contrabando, da clandestinidade 

ou do comércio informal parece sustentar-se das oportunidades criadas pelas 

diferentes políticas fiscais nacionais. De qualquer forma, a fronteira constitui um 

verdadeiro recurso estrutural da vida das populações fronteiriças. 

Além disso, as interferências políticas procedentes dos governos centrais 

exercem pressão na vida cotidiana destas duas sociedades, forçando-as a buscar 

acomodações de forma a garantir sua sobrevivência. Segundo Dorfman (2007, p.90-

1), certas leis feitas para acomodar os interesses nacionais acabam levando ao 

desenvolvimento de novas estratégias de comércio ilícito.  

Assim, com a abertura dos mercados, a estrutura da fronteira fica “virtualmente 

ameaçada”96 com o surgimento das novas formas de relações sociais devido ao 

aumento do fluxo de pessoas. Nesse quadro de baixa regulação do trânsito na faixa 

de fronteira, entre alguns dos fenômenos observados, encontra-se o aumento dos 

índices de prostituição e de delinquência. 

Dessa forma, pode-se dizer que existe uma identidade fronteiriça que é 

constituída por diversas outras identidades, inclusive as nacionais, além das 

regionais de ambos os países. A organização político-administrativa, oriunda do 

poder executivo, tende a não colaborar com as verdadeiras necessidades da região, 

visto que é uma forma diferente de organização econômica e que isto se reflete na 

vida cotidiana dos santanenses, que vão se ajustando, de alguma forma, a esses 

moldes institucionais a ponto de não cometerem o chamado contrabando.  

                                                           
95

 Nesse sentido, destaca-se a noção de Giddens em que instituição diz respeito às “práticas que 
possuem maior extensão espaço-temporal; dentro de tais totalidades podem ser designadas como 
instituições.” (2003, p.20). 
96

 Oliveira e Barcellos (1998). 
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5  AS DIMENSÕES SOCIOECONÔMICAS DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO: 

ORGANIZANDO A “INDUMENTÁRIA”97 PARA SEGUIR EM FRENTE 

 

Para este capítulo, elegeram-se abordagens acerca da contabilidade social 

assente nos setores produtivos que provocaram mudanças na sociedade 

santanense, sobretudo no que diz respeito aos impactantes aspectos interventores 

que impregnaram as bases socioculturais e políticas das veias tradicionais e 

cultivadas no cotidiano da vida na contemporaneidade.  

Por isso, optou-se por analisar os mais expressivos segmentos do segundo 

setor - direcionado ao mercado, inclusive as empresas privadas de bens e serviços - 

e do terceiro setor, ou seja, relacionado às entidades da sociedade civil, tanto 

aquelas que atuaram, como as que ainda estão exercendo suas atividades entre as 

últimas quatro décadas, de 1970 a 2010, em Sant‟Ana do Livramento.  

Para melhor compreensão, no decorrer do capítulo foram realizadas breves 

descrições e comentários, elegendo as principais produções primárias, secundárias 

e terciárias do município. Também foram considerados alguns aspectos da interação 

comercial com a sua cidade vizinha - Rivera. 

Além da descrição, aos setores foram incluídos determinados relatos emitidos 

pelos interlocutores, evidenciando as narrativas identificadas após a sistematização 

dos dados qualitativos, que constituem a “memória coletiva”98.  Como complemento 

ilustrativo, encontram-se informações contidas em gráficos, tabelas e imagens 

coletadas durante a inserção em campo, na segunda fase desta pesquisa.  

Entre os setores supracitados, conferiu-se visibilidade ao segundo, 

especificamente à produção secundária, pois a industrialização foi, durante décadas, 

o eixo que alimentou a economia dos santanenses.  Via de regra, por estarem 

vivamente presentes na memória dos atores entrevistados, considerou-se, para fins 

                                                           
97

 Neste caso, a palavra ”indumentária” se refere às vestes típicas do gaúcho que, no título do 
capítulo, quer dizer a plataforma de dados que revestem as bases teóricas desta pesquisa.   
98

 Halbwachs (2009). 
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desta tese, as indústrias99 de maior expressividade, quais sejam: cervejaria, lanifício, 

frigorífico e vitivinicultura. 

Nesse sentido, cabe expor que o nome da “pessoa física e jurídica” das 

empresas do setor do comércio não foi considerado por estar isento da ênfase 

conferida às indústrias pelos atores entrevistados. Ademais, considerou-se, de forma 

geral, as empresas que, em algum momento, influenciaram e direcionaram as 

principais mudanças ocorridas no Município de Sant‟Ana do Livramento. 

Ao Valor Adicionado Bruto (VAB) do setor dos serviços, está sendo agrupado o 

setor do comércio por ser uma metodologia adotada pela Fundação de Economia e 

Estatística (FEE).  

Todos os setores relacionados movimentam um leque de fornecedores 

advindos da produção primária (extração dos recursos naturais), da produção 

secundária (processo de transformação dos bens = produto) e da produção terciária 

(serviços), todos os quais elos formadores das respectivas cadeias produtivas.  

Embora inexistam departamentos de free shops na cidade de Sant‟Ana do 

Livramento, eles impactam e são impactados pela dinâmica socioeconômica da 

sociedade santanense, pois há uma influência socioeconômica recíproca com a 

Intendência de Rivera, sua cidade-gêmea, cuja contiguidade espacial em fronteira 

seca apresenta similaridades em todos os âmbitos das duas sociedades 

(MACHADO, 1995). Além do obelisco da Praça Internacional, que se impõe entre as 

bandeiras do Brasil e do Uruguai como quem une e separa os dois países, também 

existem vários marcos circundados que sinalizam a divisa e, imaginariamente, 

traçam uma linha de definição da posse territorial (Fotografia 6). 

Direta e/ou indiretamente, os segmentos empresariais e institucionais de 

ambos os municípios interagem entre si de forma a constituírem redes de relações 

comerciais e sociais. Também são modificados pelas variações globais, atraindo e 

direcionando os demais setores condicionantes da economia presente na região. 

 

                                                           
99

 Entre as décadas de 40 e 80, as principais indústrias foram: Cervejaria Gazapina, Cooperativa de 
Grãos, Cooperativa Santanense de Lã, Frigorífico da Cooperativa de Carnes, Lanifício Albornoz, 
Frigorífico Swift Armour (SANT‟ANNA, 2009). 
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Fotografia 6 - Obelisco na Praça Internacional das cidades-
gêmeas. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Além disso, este capítulo contém informações acerca das mudanças 

demográficas, bem como informações gerais do Município de Sant‟Ana do 

Livramento. 

 

5.1  Contextualizando Sant’Ana do Livramento 

 

Para melhor compreender a dinâmica entre a tradição e a modernidade no 

Município de Sant‟Ana do Livramento, é prudente “abrir as porteiras” do 

conhecimento e adentrar em meio ao cultivo da produção econômica (setores 

primário, secundário e terciário) e da produção social (empregos, educação, 

saneamento, saúde, etc.) desse município.  

Com vistas a ampliar alguns caminhos preteritamente traçados, inicia-se 

“cavalgando” pelo horizonte da pesquisa, observando e interpretando a trama dos 

“tentos”100 legados pela tradição e intercalados pelo colorido da modernidade. 

Da fixidez da tradição, exemplificada na envelhecida porteira no espaço rural e 

natural (Fotografia 7), o santanense está absorvendo novas formas de trabalho, 

                                                           
100

 Finas tiras recortadas do couro animal (bovino) para fazer as tranças do laço, do relho e para 
revestir ferramentas e demais utensílios do trabalho na pecuária. 
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exemplificada culturalmente pelo simbólico artesanato, representando a nova 

porteira, comercializada em meio ao espaço urbano (Fotografia 8). É uma maneira 

de reproduzir um dos ícones campesinos que, por fazer parte do imaginário coletivo, 

são materializados e vendidos aos turistas. É, portanto, típica da modernidade a 

mercantilização da cultura local. 

 

 
Fotografia 7 - Porteira de entrada ao campo, em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 
 

 
Fotografia 8 - Artesanato feito em madeira. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Por isso, compuseram-se, sumariamente, as bases, sobre as quais o município 

se constituiu, evidenciando delineamentos de ordem econômica que ecoaram, 

substancialmente, na vida social dos santanenses. 

Sant‟Ana do Livramento está situada no bioma Pampa (IBGE, 2011), apresenta 

um clima que se modifica em função da latitude, do relevo, da vegetação, 

destacando um verão de calor intenso e um inverno rigoroso com presença de 

geadas. As estações apresentam excedentes hídricos por mais de três meses 

consecutivos. Embora sofra com períodos de estiagem, o município contempla, no 

subsolo, significativa reserva do Aquífero Guarani.  
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Fotografias 9 e 10 - Pampa Gaúcho e Campanha Gaúcha: açúde e criação de gado, em 
Sant‟Ana do Livramento–RS.  
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Além da tradicional produção pecuária, ressalta-se, também, que, por abranger 

o "Paralelo 31", suas terras e clima são propícios à agricultura, em especial à 

produção de citros, favorecendo, o cultivo de uva destinado ao fabrico de vinhos 

finos. 

Quanto ao âmbito histórico, o município está ligado às lutas cisplatinas e à 

condição de fronteira (ASEFF, 2011). Tanto em Sant‟Ana do Livramento como em 

Rivera, foram destinadas a poucos proprietários grandes extensões de terra.  

Em Sant‟Ana do Livramento, durante o período Colonial brasileiro, as relações 

sociais eram pautadas em disputas de poder, na hierarquia, na subserviência e no 

domínio, atributos típicos do “coronelismo”101 e do “clientelismo”102. Os valores 

relacionados ao “caudilhismo”103  se referiam a Rivera (MÉLO, 2004) – que 

desenvolveram, predominantemente, atividades econômicas caracterizadas pela 

pecuária de corte extensiva e, mais recentemente, pela ovinocultura (Fotografia 11) 

e pecuária de leite. 

                                                           
101

 Para Mélo (2004), "coronelismo" remete à dominação, à dependência e à obrigação de lealdade. É 
uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o Presidente da República, envolvendo 
compromissos recíprocos.  
102

 “Clientelismo”, segundo Mélo (2004, p.126), está relacionado ao favor como “elemento-motor do 
clientelismo e também das modernas práticas clientelísticas: transfere-se para a esfera política, 
coletiva, uma prática estabelecida na esfera privada das relações interpessoais. Opera como 
importante elemento nos processos eleitorais, sobretudo em situações de extremas desigualdades 
sociais, de escassa participação cidadã e de desapossamento de recursos mínimos, em diferentes 
esferas do meio social”. 
103 

“Caudilhismo”: processo pelo qual é exercido o poder e a chefia política caracterizada pelo 
agrupamento de “fiéis” em torno do caudilho. Liderança carismática, popular e/ou autocrática ligada 
aos militares, aos grandes fazendeiros e/ou ditadores da Espanha e da América Latina (HOUAISS, 
2001, p.657). 
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Fotografia 11 - Criação de ovelhas, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Segundo Machado; Vela (2011, p.1), as atividades comerciais104 ligadas à 

criação de gado e à comercialização da carne geraram riqueza aos estancieiros do 

local formando as bases do latifúndio. Nesse sentido, é prudente lembrar que o 

município foi considerado arcaico105, uma vez que era alicerçado no conhecimento 

empírico e rudimentar do trabalho no campo.  

Do início do século XX, até duas décadas antes de iniciar o século XXI, o 

desenvolvimento econômico de Sant‟Ana do Livramento apoiou-se no setor 

industrial, modificando a paisagem urbana e a vida dos santanenses. Nos bairros do 

entorno do antigo Frigorífico Armour, ainda se conservam “casas de latas106”, como 

mostram as fotografias 12 e 13, construídas por operários do frigorífico 

(ALBORNOZ, 2000).  

                                                           
104

 De maneira geral, à criação das cidades-gêmeas soma-se uma função de entreposto comercial 
com Montevidéu. “Hoje, em um contexto bem diferente do século XIX, é conferida a essas cidades 
uma função estratégica evidenciada por constituírem importantes nós da rede de circulação de bens 
no contexto de integração de países da América do Sul” (ADIALA, 2006, p.21-2). 
105 

Segundo Rostow (1963, apud VAZQUEZ, 2008), uma sociedade tradicional remete a uma ideia de 
aspectos arcaicos em sua tecnologia e economia, bem como de escassa ou limitada produtividade e 
produção per capita. A estrutura econômica está baseada nas produções agrárias e na propriedade 
de terras, dedicando grande parte dos recursos à agricultura. 
106

 O local de moradia dos operários do Frigorífico Armour era o local "do outro lado da cerca" 
(ALBORNOZ, 2000, p, 150), onde foram construídas as “casas de latas”, no entorno do frigorífico. 
Eram casas de madeira forradas com refugos de latas da fábrica do frigorífico e vendidas aos 
operários. As casas de madeira forradas de latas ficavam mais protegidas das baixas temperaturas 
no inverno da fronteira. 
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Fotografias 12 e 13 - Casas de madeira revestidas com placas de latas, em Sant‟Ana do Livramento-
RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Segundo a acepção da autora, os antigos moradores assistiram à dotação 

logística de forma a auxiliar a cadeia produtiva, destacando-se as máquinas e 

equipamentos importados, a instalação da malha ferroviária (a partir de 1910), que 

liga a fronteira com as cidades centrais e capitais (Porto Alegre, Montevidéu, Rio 

Grande), investimento nas estradas de acesso (asfaltamento) e demais 

infraestrutura urbana/rural107.   

Embora em plena ditadura militar (1964–1984), quando as indústrias brasileiras 

se diversificaram e expandiram sua produção, numa fase desenvolvimentista do país 

- o chamado “Milagre Brasileiro” - Sant‟Ana do Livramento obteve melhorias na 

infraestrutura (SCHÄFFER, 1993). 

O irregular crescimento urbano (Fotografia 14) contou com a migração de 

trabalhadores oriundos de outras cidades, inclusive de famílias camponesas que se 

evadiram do espaço rural à procura de trabalho e renda. Esse fenômeno contribuiu 

para a expansão de outros setores, como o comércio e os serviços.  

Desse modo, residindo na cidade, os novos habitantes formaram bairros e 

vilas, aprofundando os problemas de um espaço urbano sem planejamento, entre 

eles o aparecimento das favelas no entorno da cidade (SCHÄFFER, 1993). 

                                                           
107

 Certamente, as lutas não pararam por aí, pois era gritante a diferenciação social mesmo dentro da 
empresa, quanto mais fora dela. No Frigorífico Armour, por exemplo, os americanos e os empregados 
com cargos de chefia obtinham diversos privilégios entre os quais moradia, água e luz a valores 
irrisórios, enquanto os trabalhadores sazonais, que costumavam trabalhar em média de 6 a 8 meses 
sob o regime de contratação temporária, no máximo conseguiam um terreno sem instalação de água, 
luz ou qualquer outro benefício (ALBORNOZ, 2000). 
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Fotografia 14 - Vilas entorno do antigo Frigorífico Armour em 
Sant‟Ana do Livramento-RS.  
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Nas décadas de 60 e 70, a cidade ganhou prédios de até dez andares, 

contando, nos anos 80, com mais de 170 prédios108. Em entrevista com Schäffer 

(2011), a autora enfatizou que “no período da década de 70, as primeiras 

verticalizações de redes urbanas estão ali. O primeiro prédio com elevador, na 

fronteira, foi construído na Associação Comercial e Industrial de Livramento, a 

ACIL”. A autora relata que tais transformações estão associadas à “ruptura” entre a 

tradição e a modernidade. 

Todavia, a cidade de Sant‟Ana do Livramento cresceu, passou por profundas 

transformações e, junto com ela, a vizinha cidade de Rivera109. Ambas prosperaram 

entre as décadas de 40110
 e 70, quando despontavam as grandes indústrais, a 

exemplo dos lanifícios, frigoríficos, cooperativas, assim como da oferta de espaços 

para lazer e diversão. Havia uma pluralidade institucional, que proporcionava intensa 

                                                           
108

 De acordo com Albornoz (2000), as construções foram facilitadas pelos financiamentos do Banco 
Nacional de Habitação (BNH). 
109

 Marquetto; Riedl (2010). 
110

 Entre as décadas de 40 e 50, o município ocupava o 5º lugar entre o ranking dos principais centros 
industriais do RS, quando acolhia números superiores a 40 indústrias e 6 mil trabalhadores diretos 
(SANT‟ANNA, 2009). 
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vivência de sociabilidade111, a exemplo dos clubes esportivos (futebol112, golfe) e 

sociais como os cinemas, os teatros e as cafeterias (Fotografias 15, 16, 17 e 18).  

 

      
 

   
Fotografias 15, 16, 17 e 18 - Sede do Clube Armour, espaços esportivos de equitação, tênis e golfe, 
respectivamente, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

No entanto, nas décadas de 70 e 80113, o contexto econômico do município já 

apresentava sinais de declínio devido ao encerramento das atividades de algumas 

indústrias de propriedade internacional, gerando significativo contingente de 

desempregados cujo desamparo mostrou-se penoso e de difícil resolução. 

Além disso, sublinha-se que a história de Sant‟Ana do Livramento conta com 

altos e baixos resultantes de abertura e fechamento de vários empreendimentos do 

setor produtivo, com escalada cambial flutuante, incidindo diretamente no comércio 
                                                           
111

 Sociabilidade é a forma lúdica da sociação, deriva da mera forma da reunião. É impessoal e não 
tem propósitos objetivos, nem conteúdos, nem resultados exteriores, depende das personalidades 
entre as quais ocorre. Seu caráter é determinado por qualidades pessoais tais como amabilidade, 
refinamento, cordialidade e outras fontes de atração. Riqueza, posição social, cultura, fama, méritos e 
capacidades excepcionais não representam papel na sociabilidade, podendo apenas desempenhar o 
papel de meras nuances de caráter imaterial. Também são eliminados, como fatores de sociabilidade, 
elementos que circundam a personalidade como o caráter, a disposição e o destino (SIMMEL, 1983). 
112

 Os torcedores do time de futebol Armour são apelidados de “tripeiros” (BLOG FILHOS DE 
SANTANA, 2011). 
113

 O contexto econômico brasileiro estava mergulhando em um alto processo inflacionário. 
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da fronteira e, como se não bastasse, com as contrastantes decisões advindas das 

esferas governamentais, tanto nacional como supranacional. Esta última diz respeito 

às diretrizes que impactaram sobremaneira a produção das culturas do setor 

primário, afetando, em cadeia, todas as atividades econômicas do município. 

É mister fazer breves incursões às acepções de Moura Filho (2010) ao se 

referir aos conflituosos planejamentos urbanos binacionais entre as cidades-gêmeas 

meridionais. Segundo o autor,  

[...] Estudos conjuntos, realizados antes mesmo de o Programa de 
Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), brasileiro, assim o prever, 
como o Plano de Desenvolvimento Urbano Conjunto Sant‟Ana do 
Livramento/Rivera, apontam para a necessidade de se encaminhar às 
Chancelarias dos dois países a sugestão de elaboração de estudos de 
propostas alternativas para a definição de uma nova categoria de “corredor 
internacional de caráter urbano”, que atenda exclusivamente às 
necessidades do desenvolvimento urbano das cidades gêmeas de fronteira 
seca, ao longo da linha fronteiriça, constituída por uma faixa com dimensões 
mais adequadas para abrigar ruas, avenidas, terminais de transporte 
coletivo, e que possa receber uma legislação de uso e ocupação do solo, 
específica e comum às duas cidades, com vistas à qualificação, em termos 
de uso do espaço urbano correspondente (MOURA FILHO, 2010, p.21). 

 

Contudo, faz-se, novamente, referência a Moura Filho (2010) por mencionar, 

em sua tese, que expressivas cidades vizinhas na fronteira são convertidas em 

“centros de consumo, de estabelecimentos comerciais do tipo free shop agravando a 

relação custo/benefício atribuída à urbanização”. No entanto, o autor afirma que 

“novos marcos regulatórios, como a Lei Federal 10.257/01, o Estatuto da Cidade, 

pretendem melhor distribuir entre os seus moradores” (2010, p.22). Assim, os 

brasileiros, ao se deslocarem continuamente ao lado uruguaio, não deixam, no lado 

brasileiro, recursos financeiros suficientes para a manutenção da infraestrutura 

urbana utilizada, determinando assimetrias no espaço contíguo.  

Também configura uma das assimetrias entre as fronteiras meridionais o 

momento em que um dos integrantes do MERCOSUL age em desacordo com os 

regulamentos firmados. É o caso da operação “zero kilo”, realizada pelos fiscais 

uruguaios ao restringirem o acesso da parcela dos compradores do Uruguai ao 

mercado existente no lado brasileiro. 
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5.2   Panorama socioeconômico  

 

Em 40 anos, a demografia populacional apresentou oscilações que impactaram 

a sociedade santanense (Gráfico 1), pois conviveram com franco crescimento entre 

1970 (63.388 pessoas) até 2000 (90.849 pessoas), quando então a população 

começou a diminuir, chegando a 2010 com 9,23% menos de indivíduos.  

 

 

 
Gráfico 1 - Dados absolutos da população total, população urbana e rural em 
Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1970 a 2010. 
Fonte: FEE, 2011. 

 

Nesse mesmo período (1970 a 2010), a população aumentou 23,13% no 

município. No entanto, alguns santanenses expressam relevante preocupação com 

os índices de evasão demográfica (8.385 indivíduos), registrados a partir do início do 

século XXI, e atribuem tal fuga à falta de emprego no município. Nesse ínterim, a 

população apresenta uma média de 72,17 anos de expectativa de vida (IBGE, 

2010), observando que este número aumentara significafivamente em duas 

décadas, pois, em 1991, tal índice era de 64,51 anos e ocupava o 44º lugar entre os 
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100 municípios que apresentavam as menores expectativas de vida no Rio Grande 

do Sul. 

Constatou-se que o meio rural apresentou evasão demográfica no período de 

1970 a 1995, provavelmente em função da crise da pecuária e do fechamento do 

lanifício do qual os trabalhadores rurais dependiam para sobreviver. Houve sensível 

crescimento populacional rural de 1995 a 2010, possivelmente em função do 

estímulo aos assentamentos agrários. Para enfatizar a metamorfose pela qual o 

município está passando, elucida-se a situação de migração do meio rural para o 

meio urbano de famílias que abandonaram seu recanto para encontrar um “canto” 

de moradia na zona urbana e, talvez, uma tentativa de se colocar no mercado de 

trabalho citadino – tomando por referência o homo faber114, de Arendt (1983). 

Conforme entrevista publicada em Zero Hora, pelo jornalista Melo (2011),  

A opulência rural do passado se transformou em miséria urbana no pampa. 
As cidades que um século atrás tiravam de suas estâncias e charqueadas 
metade da riqueza gaúcha agora vivem na penúria, com periferias pejadas 
de pobres. [...] Muitos dos favelados da atualidade são os centauros do 
pampa de outrora. 

 

Melo (2011) relata situações em que o “peão” abandonou “a vida dedicada às 

lidas campeiras por uma maloca na periferia” urbana (Fotografia 19). Ele “circula de 

bombacha” e traz consigo ferramentas de trabalho como as encilhas de cavalgada – 

basto (cela), carona (manta de lona), xergão115, estribos, rédeas, etc. -, a tesoura de 

esquila (enferrujada). 

Em depoimento, um “capataz” relata que já foi domador e esquilador, e que 

cuidou de “1,7 mil ovelhas e de 800 reses, só eu e os cachorros, lá no Ibicuí da 

Armada. Quando o serviço no campo ficou escasso, vim para a cidade, mas aqui 

não tem trabalho. Agora é o Bolsa-Família e as changas dos guris” – diz ele, 

referindo-se aos biscates dos filhos. 

Pai de 6 filhos que vive com a mulher.  

                                                           
114

 Homem que constrói coisas, utensílios (ARENDT, 1983).  
115

 Manta (1mx0,5cm) tramada com tiras de feltro ou fios de lã e/ou algodão. Faz parte do conjunto da 
selaria colocada sob o lombo do cavalo, da mula ou do pônei. O xergão fica em contato direto com o 
lombo do animal e tem a utilidade protegê-lo contra o atrito da sequência dos encilhos dispostos 
acima cuja sequencia é: (1º, xergão; 2º, carona [manta de lona]; 3º, cela; 4º, pelego [couro/lã curtido e 
escovado]). 
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[...] moram em uma “casa de chão batido e paredes feitas de pedaços de 

pau, de lata e de plástico. Móveis quebrados, sem porta, de madeira 

apodrecida, servem para demarcar as divisões internas. Panos nas paredes 

contêm a água que entra nos dias de chuva. Para acender ou apagar a luz, 

é preciso girar a lâmpada. A família recebe R$ 160 de Bolsa-Família. O 

resto que entra é das “changas” que, segundo o capataz, só aparecem do 

outro lado da fronteira, no Uruguai (MELO, 2011).  

 

Longe de serem transitórios, os efeitos das seguidas crises afetam um conjunto 

de elementos inter-relacionados. Infere-se que são de caráter estruturante nos 

âmbitos socioeconômicos e sentidos a ponto de ultrapassarem décadas, geralmente 

invocando sacrifícios difíceis de serem suportados.  

 

 

 
Fotografia 19 – “Ex-capataz” e família em uma vila na periferia de 
Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Jornal Zero Hora Digital; Fotógrafo: Vilani, T. 2011. 

 

As privações demandadas pela vida campeira do espaço rural e pela vida 

citadina do espaço urbano, muitas vezes são de ordens diferenciadas, pois, no 

primeiro, é comum plantar e colher seus alimentos; no segundo, é comum comprar 

no mercado os alimentos. Em contrapartida, a cidade reúne a maioria da 

infraestrutura necessária à educação formal, à saúde, entre outras; a campanha é 

descampada e o cotidiano da vida é mais solitário. 
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Tal fato alterou, negativamente, a autoestima, a perspectiva do amanhã, assim 

como provocou sentimentos que levaram a comportamentos antissociais, muitos 

deles causando “constrangimento e vergonha” (GIDDENS, 2003).  

Em termos locais, esses fatos estão intimamente relacionados com a 

dependência empregatícia encontrada junto às plantas industriais e aos empregos 

em atividades da agropecuária. Com isso, tais segmentos sofreram abalos em 

função de pressões advindas do sistema neoliberal, do capitalismo econômico e da 

globalização.  

 

 

 
Fotografia 20 - Ambiente da Campanha em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Os efeitos globais da modernidade sobre a vida tradicional, no local 

pesquisado, modificaram as relações da vida na sociedade estudada e, em 

significativa medida, os informantes que participaram desta pesquisa atribuíram a 

queda da demografia, apontada no último censo do IBGE (2010), à falta de 
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empregos formais (Tabela 1) no município. Os dados quantitativos116 trazem à tona 

considerações importantes em relação aos vínculos empregatícios117, todos os quais 

fazem parte da População Economicamente Ativa (PEA)118.  

 

Tabela 1 - Dados absolutos dos vínculos de empregos formais ativos e inativos 

(PEA), em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1985 a 2010. 

SITUAÇÃO DOS 

EMPREGOS 

FORMAIS 

ANO 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Ativos 13.156 14.097 11.474 10.803 10.434 11.632 

Inativos 12.437 13.053 7.515 5.014 3.971 4.835 

Total 25.593 27.150 18.989 15.817 14.405 16.467 

Fonte: BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011). 

 

As consequências do encerramento das atividades das principais indústrias 

atingiram, demasiadamente, a situação empregatícia santanense, uma vez que, 

entre 1985 e 1990, a parcela dos empregos formais inativos passou de 12.437 para 

13.053 indivíduos (aumento de 616). A parcela dos empregos formais ativos passou 

de 13.156 para 14.097 indivíduos (aumento de 941), ou seja, quase a metade dos 

empregos formais correspondia à parcela dos empregos inativos, que se 

encontravam em situação de afastamento de licença-maternidade, doença, entre 

outros motivos. 

                                                           
116

 Tanto o IBGE como a FEE e o MTE disponibilizaram os índices relativos à ocupação dos 
habitantes somente a partir de 1985 até 2010.  
117

 Empregos formais da PEA compreendem os ativos e os inativos, sendo que os inativos se referem 
aos indivíduos empregados que se encontram licenciados.  
118

 PEA - É composta por pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas 
ou desocupadas na semana de referência da pesquisa (IBGE, 2011). São pessoas que trabalham 
nos setores formais da economia ou que estão à procura de emprego (desempregados e população 
ocupada); População Economicamente Inativa (PEI) ou População Não Economicamente Ativa 
(PNEA) é a parcela da população que não está empregada, como crianças, velhos, deficientes, 
estudantes, etc., ou que não exercem atividades remuneradas, como as donas de casa. Os vínculos 
de empregos formais ativos e inativos (maiores de 10 anos): correspondem à parcela da População 
em Idade Ativa - PIA (população com 10 anos e mais) que não está ocupada ou é desempregada 
(Inativos maiores de 10 anos = PIA - PEA); População Economicamente Ativa – PEA. 
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Em 25 anos (de 1985 a 2010), o estoque de empregos formais reduziu quase 

50%, passando, em 1985, de 25.593 empregados com carteira assinada, para 

16.467 empregados em 2010. Em 2005 houve o pior desempenho de toda a série 

histórica relacionada, pois o estoque de empregos registrou 14.405, não mais 

superando 1990 (27.150 postos, equivalendo a 47% da PEA de 2005). Vale lembrar 

que, naquela época o Brasil sofria os males da hiperinflação119 e, como a fronteira 

mantém a característica de ambiguidade, este quesito também se manifestou 

contrariamente, pois nessas condições (hiperinflação) a economia santanense 

inflava de riquezas monetárias (os principais compradores eram os uruguaios). 

A partir de 1994, com a implantação do Plano Real, a paridade cambial 

favoreceu o centro do país, mas refletiu negativamente na fronteira. A decisão abriu 

espaço para novas batalhas no ringue do comércio internacional que é realizado na 

fronteira. 

Por inexistir informações estatísticas do estoque dos indivíduos constituintes do 

mercado informal, traçou-se uma lógica quantitativa, visando a chegar mais perto 

desse contingente, pois, empiricamente, é sabido que, tradicionalmente, o 

contrabando e o comércio informal, na fronteira santanense, são expressivos e 

importantes para o sustento de muitas famílias.  

Entre o estoque do emprego formal e a PEA, aventura-se a lançar a seguinte 

premissa: do total da PEA, subtraindo o estoque dos vínculos empregatícios (ativos 

e inativos), obtém-se o contingente representante do quadro de informalidade120 

(Gráfico 2). 

 

                                                           
119

 De acordo com Vieira (2000), em 1980 a inflação no Brasil atingiu 110,2%; “em 1981, 95,2%; em 
1982, 99,7%; em 1983, por volta de 211,13%; em 1984, perto de 223,775%. Os produtos básicos 
para a alimentação custaram mensalmente, em média, 66,7% do salário mínimo, de dezembro de 
1979 a agosto de 1984” (p.206). 
120

 Infere-se que a diferença entre a PEA e o número dos vínculos de trabalho seja igual ao saldo do 
contingente populacional que se encontra desempregado ou trabalhando informalmente. Vale lembrar 
que é uma hipótese levantada pela autora por não terem sido encontrados tais índices nos órgãos de 
função estatística. Segundo o IBGE (2011), os trabalhadores informais compreendem os empregados 
sem carteira assinada e os que trabalham por conta própria. 
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Gráfico 2 - PEA, Empregos formais da PEA, saldo do contingente da PEA em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. Período de 1985 a 2010. 
Fonte: BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011). 

 

Observa-se que, entre 1985 a 2010, o estrato da população constituinte do 

âmbito informal manteve sua trajetória ascendente pelos 25 anos consecutivos, 

representando uma expansão de 20%. Do exposto, depreende-se que, em 2010, 

73% da PEA é a inferência que constitui o quadro da informalidade.  

Todavia, isso se reporta aos efeitos da modernidade, pois foi a partir da década 

de 80, quando surgiram os departamentos de free shops, que houve atração maciça 

do viajante/turista consumidor e, por conseguinte, de pessoas que migraram em 

busca de inserção nos novos postos de trabalho. Porém, a oferta de trabalho no 

mercado dos free shops não absorveu toda mão de obra disponível. 

Não tão somente os departamentos de free shops de Rivera, como as redes 

comerciais instaladas em Sant‟Ana do Livramento apropriam-se de um espaço onde, 

além de tradicionalmente cultuarem as relações de poder, onde há constante 

aumento dos fluxos migratórios (SHÄFFER, 1993), também encontram, nesse 
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espaço, os territórios formados por redes sociais, que criam necessidades e 

conectam entre os consumidores e fornecedores as motivações hedonistas que 

culminam no excessivo consumo.  

O contexto do alto consumo nos free shops, o custo reduzido força de trabalho, 

juntamente com o sistema legal uruguaio, forma um conjunto favorável à 

capitalização monetária com destino aos fundos de investimentos. Assim, a 

produção do capital privado se sobressai à produção na esfera social.  

Os parcos reinvestimentos e retornos sociais, oriundos dos tributos 

provenientes de redes comerciais e governamentais, denotam que a maior fatia da 

população é órfã do sistema vigente. Considerando que houve redução dos vínculos 

formais de emprego e expansão da informalidade, leva-se em conta que, na década 

de 80 a 90, a fixação de novas famílias na Fronteira da Paz, sobretudo aquelas 

oriundas da zona rural, depara-se com diferenças culturais, de conhecimento, de 

habilidades laborais frente às exigências e demandas do mercado de trabalho e das 

extremas diferenças no estilo de vida social. Esse é um contingente que 

experimenta situações de constrangimento por se deparar com a “segregação 

urbana”121, materializada na disparidade entre o poder aquisitivo de moradia, de 

acesso à saúde, ao saneamento, à educação, ao trabalho e à alimentação.  

O conjunto de fatos socioeconômicos impactantes e sucessivos que ocorreram 

da Fronteira da Paz - falências industriais (décadas de 70 e 80), criação da Zona de 

Livre Comércio, a abertura dos free shops (década de 80), a hiperinflação 

(enriquecimento do comércio santanense – décadas de 80 e 90), o Plano Real 

(1994) – marcaram época. O resultado foi de momentos de euforia e de frustração, 

esperança e desesperança, segurança e vulnerabilidade, certeza e incerteza, medo, 

risco e ameaça. 

Tais acontecimentos culminaram em uma população que convive entre 

empregos e desempregos, de classes distintas (Gráfico 3), perfis diferentes de 

trabalhadores, renda disparadamente segregadora, visivelmente configurada pela 

desestruturação do tecido social. A sociedade foi redefinindo os índices de classes 

sociais classificados e disponíveis pelo IBGE – divulgações das séries entre 1985 e 

                                                           
121

 Riedl; Marquetto (2010). 
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2010 - de acordo com o salário mínimo definido pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE, 2011).  

Conforme os demonstrativos do gráfico 3, o período relacionado à classe “E” 

tem predomínio sobre as demais, ainda mais no século XXI, quando  os maiores 

contrastes aparecem após 2005, chegando, em 2010, com significativo  

distanciamento entre as classes “E” e classe “A”.  

 

 
Gráfico 3 - Dados relativos ao crescimento das classes sociais de Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Período de 1985 a 2010. 
Fonte: BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011): Programa de Disseminação de 
Estatísticas do Trabalho (PDET); Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): Mapa dos Empregos 
Formais Ativos. 
 
 

Foi o registro de maior segregação dos 25 anos contabilizados socialmente: na 

classe “A”, ocorreu retração em termos relativos de 0,38%, em 1985, para 0,05%, 

em 2010; respectivamente, a classe “E” expandiu em termos relativos de 64,08% 

para 75,76%, ante o total dos empregos formais ativos da população 

economicamente ativa. 
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Embora a sociedade santanense seja, desde 1985 até 2010, essencialmente 

pertencente à classe “E”, conforme tabela 2, nota-se que a classe “C” diminuiu 

consideravelmente, significando que a população de Sant‟Ana do Livramento baixou 

seu poder de compras, acesso à tecnologia e ensino inversamente ao que vem 

ocorrendo no Brasil, conforme dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 

ancorada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD): 

Pela primeira vez no Brasil, a classe C corresponde a mais da metade da 
população. Hoje, 95 milhões de pessoas fazem parte dessa camada social, 
com renda mensal familiar entre R$ 1 mil e R$ 4 mil. Isso significa que o 
perfil socioeconômico do país mudou. Nos últimos sete anos, a chamada 
nova classe média – composta, sobretudo, por jovens com emprego formal, 
alto potencial de consumo e características heterogêneas – teve um 
aumento superior a 40% em sua renda familiar, o que permitiu maior poder 
de compra, acesso à tecnologia e ingresso em faculdades, por exemplo 
(BLOG DO PLANALTO, 2011). 

 

 
Tabela 2 - Dados absolutos das classes sociais, conforme o salário mínimo nacional em Sant‟Ana do 
Livramento (RS) – Período de 1985 a 2010. 

Classes Sociais, conforme o salário mínimo               Número de empregados por ano 
 nacional       

Classes Sociais, conforme faixa 
salarial 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 

A - mais de 20 salários mínimos 50 175 135 55 15 6 

B - de 10,01 a 20 salários mínimos 204 409 279 156 118 68 

C - de 4,01 a 10 salários mínimos 7821 2443 2028 1023 616 511 

D - de 2,01 a 4 salários mínimos 3133 4546 4099 3852 2633 2115 

E - de 0 a 2 salários mínimos 8430 6345 4870 5680 7003 8812 

Ignorados 139 179 63 37 49 120 

Total 
1977

7 
1409

7 
1147

4 
1080

3 
1043

4 
1163

2 
Fonte: BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011): Programa de Disseminação de 
Estatísticas do Trabalho (PDET); Relação Anual de Informações Sociais (RAIS): Mapa dos Empregos 
Formais Ativos. 

 

Tais fatos pressupoem que uma determinada fatia populacional dos 

santanenses estão “contaminadas” pela vergonha e pelo constrangimento 

decorrentes do arrocho financeiro, cujo desdobramento foi o desemprego 

generalizado na década de 90.  Por conseguinte, o contingente da força de trabalho 

sofreu consequências como o descomprometimento social, devido às privações 

posteriores às sucessivas crises na região.   

A indiferença frente às privações materiais justifica a insurreição do medo que, 

para evitar o sofrimento, o sujeito tende a “paralisar” no sentido de ficar inerte. 
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Entorpecido e em silêncio, ele anula as possibilidades de elaborar discursivamente a 

tensão vivida no momento, acirrando, assim, a difícil tarefa de equacionar conflitos. 

Beck (2010) assinala que quando o risco é ignorado, o sujeito fica ainda mais 

desprotegido.    

Em termos relativos, o setor industrial ainda era representativo122, na geração 

de empregos, durante a década de 80, superado pelo setor de serviços, o qual 

predominou nas décadas posteriores. Com excessão da década de 80, o setor da 

agricultura manteve-se com certa estabilidade, apresentando pouca oscilação 

percentual (Gráfico 4).  

 

 

 
Gráfico 4 - Dados absolutos do total dos empregos de acordo com o setor, em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. Período de 1985 a 2010. 
Fonte: BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011); BRASIL, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados  (CAGED, 2011).  
 

 

                                                           
122

 É unânime, de acordo com as narrativas dos informantes participantes desta pesquisa, que nas 
décadas de 60 e 70 o setor industrial ainda era o motor na geração de empregos no município. 
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Os dados desse quadro vinculam-se paralelamente com o contexto do 

encerramento das atividades frigoríficas, cujo desdobramento foi o desamparo de 

quase 3.000123 trabalhadores e a redução do PIB124 (Gráfico 4). Em contrapartida, a 

Zona de Livre Comércio e a abertura dos free shops em Rivera, em 1986, 

intensificaram a criação de empregos na área do comércio e dos serviços, cuja 

alavancagem refletiu também em Sant‟Ana do Livramento.  

Em termos relativos, o setor dos Serviços Industriais de Utilidade Pública 

(abastecimento de água, energia elétrica e distribuição de gás encanado) se 

destacou com uma variação positiva de 267% na geração de empregos. 

Tal relevância pode justificar o aumento do número de empregos formais na 

área de serviço em detrimento aos demais setores (IBGE, 2010), pois surgiu a 

demanda por novos serviços em bares e restaurantes, em hotéis e pousadas, em 

estacionamentos e abastecimento de veículos, como observa Nelmo (2011): 

Tem um público consumidor. Ele está centrado naquela condição muito 
eventual: aquela pessoa vem de diversos lugares, ele chega aqui faz a 
compra dele e, se ele não volta no mesmo dia, ele volta no outro. Tem 
setores com reflexos positivos: combustível, hoteleira, gastronômico [...] 
Quer dizer, eles [free shop] trazem aspectos positivos. 

 

Apesar disso, a população santanense enquandra-se, predominantemente, na 

classe “E”, em que mais da metade da PEA125 encontra-se na informalidade 

empregatícia. Pressupõe-se que o contingente de desempregados e de autônomos 

participe da força de trabalho, cuja qualificação não encontra total enquandramento 

na oferta requerida pelo mercado formal, geralmente exigindo escolaridade em curso 

superior e experiência. A parcela da PEA que se encontra na informalidade não 

necessariamente está sem trabalho, pois encontra, na estrutura do mercado 

fronteiriço, uma forma de sobrevivência (Fotografias 21, 22 e 23).  

 

                                                           
123

 Dado obtido em entrevista com Moreira, 2011. 
124

 O Produto Interno Bruto (PIB) é o valor síntese do resultado da atividade econômica do município. 
Equivale ao valor agregado de todos os bens produzidos e serviços prestados dentro do município, 
independente da nacionalidade dos proprietários das unidades produtoras desses bens e serviços. O 
PIB representa a consolidação das contas de produção de todas as atividades produtivas, não 
incluindo o consumo intermediário absorvido por estas atividades (IBGE, 2004). 
125

 Segundo a classificação do IBGE, a PEA compreende pessoas entre 10 e 65 anos de idade. 
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Fotografias 21, 22 e 23 - Nas ruas da Fronteira da Paz - BR/UY 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

A informalidade é evidenciada através de atividades exercidas como camelôs, 

changas e bagayeros, por exemplo,  

Tínhamos um sentimento muito forte o que marcou nossa vida [...] Comecei 
a trabalhar para reverter esse quadro. As pessoas não sabiam fazer outra 
coisa, o funcionário que fazia o abate do boi só sabia dar o marrão (martelo) 
na cabeça do boi. Depois começaram a usar a pistola. Daí, a maioria das 
pessoas saíram da cidade. Muitas foram trabalhar (mecânicos, eletricistas, 
etc.) nos outros frigorícos, como a Oderich. O fechamento foi em 89, 90!  
Por isso, dessa evasão das pessoas dessa cidade indo para Caxias, Bento 
[...] (MOREIRA, 2011). 
 
Outra, eu acho que é a migração por trabalho mesmo. Tu não consegues 
ampliar, abrir trabalhos regulares, rendas médias, não tem. O que a gente 
vê é aquelas famílias vivendo da changa, como eles dizem, aqueles 
meninos ajudando a carregar caixas de vinho, né, e levando para o carro. 
Então, muito precário, a situação é bastante precária. Tu vês na própria 
pintura das casas (SCHÄFFER, 2011). 

 

O contexto de dificuldades sociais revela-se na fala dos entrevistados e 

combina com os dados quantitativos. O recorde de empregos formais (27.150) 

marcou a década de 90, seguida de subsequente retração até 2010, revelando uma 

conjuntura contrária à média brasileira no quesito de novas contratações com 

vínculos empregatícios formais. Em Sant‟Ana do Livramento, a relação é inversa: 

enquanto a informalidade toma conta do mercado, o estoque da empregabilidade 

formal recuou pela metade nesses 25 anos aqui contabilizados.  
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A este intervalo de tempo, pode ser atribuída a esperança dos santanenses na 

reabertura do frigorífico, fazendo com que a população aguardasse a reinauguração 

do empreendimento falido, o que denota um perfil paternalista do trabalhador.  

Este fato foi salientado por duas vertentes ideológicas opostas no município, 

em que uma atribuía a reabertura da indústria a meras promessas de campanha 

eleitoral e outra demonstrava as tentativas frustradas em trazer investidores que 

assumissem a dívida do frigorífico para, então, reativá-lo.  

Quanto às admissões e demissões, foi o cargo de vendedor no comércio 

varejista que mais se destacou, respondendo, inclusive, por oscilações que 

culminaram em apenas 3,3% da PEA. Talvez tenha a ver com a sazonalidade 

mercadológica que este segmento enfrenta durantes as datas festivas anuais. Mas, 

afere-se aos cargos de auxiliar de escritório e ao trabalhador agropecuário em geral 

os índices de maior manutenção das vagas de emprego (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Desempenho das admissões e desligamentos de empregos, de acordo com os cargos 
ocupados - período de 2003 a 2010; saldo em 2010 dos empregos do período relacionado, em 
Sant'Ana do Livramento-RS. 

Cargos 
Admissões 

- 2003 a 
2010 

Desligamentos 
- 2003 a 2010 

Saldo 
– 

2010 

Saldo de empregos 
por cargo X total da 
PEA (acima dos 10 

anos de idade) 

Vendedor de comércio 
varejista 

4.431 4.047 384 3,30% 

Trabalhador agropecuário 
em geral 

4.431 2.007 2.424 20,84% 

Trabalhador volante da 
agricultura 

3537 1287 2.250 19,34% 

Auxiliar de escritório, em 
geral 

3466 953 2.513 21,60% 

Repositor de mercadorias 909 799 110 0,95% 

Operador de caixa 710 642 68 0,58% 

Frentista 758 633 125 1,07% 

Faxineiro (DESATIVADO 
NA COMPETÊNCIA 

01/2009) 
637 781 -144 -1,24% 

Trabalhador de pecuária 
polivalente 

638 566 72 0,62% 

Embalador à mão 698 317 381 3,28% 

Servente de obras 385 288 97 0,83% 

Comerciante varejista 368 409 -41 -0,35% 

Fonte: BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego (TME, 2011); BRASIL, Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados  (CAGED, 2011).  
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Entre admissões e desligamentos no período de 2003 a 2010, foram as 

ocupações como trabalhador agropecuário, trabalhador volante da agricultura, 

auxiliar de escritório em geral que obtiveram pesos maiores nos saldos dos postos 

de trabalho, em 2010, pois, respectivamente, representam a manutenção de 

20,84%, 19,34% e 21,60% da força de trabalho que ingressou no mercado. Tanto o 

trabalhador agropecuário como o trabalhador volante da agricultura executam 

funções que atendem à atividade setorial de maior tradição em Sant‟Ana do 

Livramento.   

De acordo com as estatísticas apresentadas, 13,86% é o termo relativo (média) 

de alocações nos cargos do setor agropecuário em relação ao total dos empregos 

formais ativos (11.632, em 2010) em Sant'Ana do Livramento. 

Tomando como parâmetro o número de trabalhadores com cargos no setor do 

comércio em relação ao total dos empregos formais ativos em 2010 (11.632), 

apurou-se que 1,08% é a média de acréscimo durante os 7 anos, considerados na 

tabela supracitada. 

Em 2000, conforme a tabela 5, época em que iniciou a evasão demográfica no 

município, foi constatado saldo negativo entre admissões e demissões (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Dados absolutos de empregados admitidos, desligados e o saldo em 
Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de início de janeiro ao final de dezembro dos 
anos de 2000 a 2010. 

 
 
 

Fonte: BRASIL, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  (CAGED, 2011). 
 

No entanto, os dados indicam que, em meados desta década, as admissões 

aumentaram consecutivamente. 

ANO ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO 

2000 3.591 3.671 -80 

2005 3.302 2.995 307 

2010 4.398 3.782 616 
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Em relação ao desempenho de 2010 dos municípios do RS com mais de 30 mil 

habitantes, Sant‟Ana do Livramento ocupa o 17º lugar (Tabela 5), com variação 

relativa de 0,91% (quase três vezes inferior à variação relativa na capital Porto 

Alegre). Isso quer dizer que Sant‟Ana do Livramento garante menor estabilidade nos 

postos de trabalho ofertados. 

 
Tabela 5 - Posição de Sant‟Ana do Livramento-RS em relação à capital Porto Alegre-RS no 
desempenho dos municípios do RS entre admitidos, desligados, saldos e variações relativas aos 
números de empregos em 2010. 

POSIÇÃO NO 

RANKING 
MUNICÍPIO ADM DESL SALDO VAR REL % 

1º Porto Alegre 25.845 23.893 1.952 0,35 

17º 
Sant‟Ana do 

Livramento 
401 309 92 0,91 

Fonte: BRASIL, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  (CAGED, 2011).  

 

Para que se compreenda a trajetória dos indicadores do município em questão, 

o gráfico 5 apresenta os valores do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

(IDESE), demonstra o indicador de desenvolvimento do município e sinaliza, através 

dos blocos renda, saneamento/domicílios, saúde e educação, as evoluções ou 

retrocessos socioeconômicos do local pesquisado. 

 

 
Gráfico 5 - Variação do IDESE em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1991 a 2005. 
Fonte: FEE, 2011. 
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De acordo com os níveis de classificação, o período considerado corresponde 

um desenvolvimento municipal médio126, com tendência de crescimento do IDESE. 

Os níveis de classificações mensurados para Sant‟Ana do Livramento permitem 

verificar que houve melhoria nos blocos da saúde e educação, sendo este último o 

bloco que mais contribuiu ao IDESE.  

Por outro lado, o quesito renda evidenciou queda de 0,67 em 1991, ante 0,65 

em 2005, e o saneamento não apresenta melhorias significativas, pois a rede de 

esgoto ainda é precária e inadequada, sobretudo em um solo cujo subterrâneo 

resguarda importante reserva de água – o Aquífero Guarani. O problema é ainda 

maior quando combinado a outras dimensões sociais a exemplo da sociedade 

santanense, que apresenta diferenças frent ao porte da renda representando a 

expansão da pobreza127 e da inexistência de um planejamento urbano com vistas à 

sustentabilidade.  

De acordo com a FEE, no período de 2001 a 2003, a posição do IDESE 

santanense frente ao ranking do RS piorou, passando a melhorar a partir de 2004. 

Porém, no quesito do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, 

Sant‟Ana do Livramento superou os índices apresentados pelo Rio Grande do Sul 

em 1991 e 2000, no que se refere à longevidade e à educação, respectivamente 

(Tabela 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
126

 Cada variável correspondente a um dos blocos temáticos – saúde, educação, saneamento, renda 
– e é atribuído um peso com limites: valor 0,0 corresponde a baixo ou nenhum desenvolvimento; valor 
1,0 corresponde a alto ou máximo desenvolvimento. Os níveis de desenvolvimento são: baixo: o valor 
é de até 0,400; médio é de 0,500 a 0,799; alto é maior ou igual a 0,800 (SIEDENBERG, 2011). 
127

 O programa Bolsa-Família considera extremamente pobre as famílias com renda domiciliar per 
capita de até R$ 70 e pobres, aquelas com até R$ 140; Conforme o MTE, a classe “E” recebe até 2 
salários mínimos. O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC-LOAS) beneficia 
idosos e deficientes com rendimento domiciliar per capita inferior a ¼ de salário mínimo. O Plano 
Brasil Sem Miséria, recentemente lançado, combina a linha de R$ 70,00 de rendimento domiciliar per 
capita com outras dimensões de pobreza, como falta de saneamento básico, na identificação de seu 
público-alvo. O valor de ½ salário mínimo per capita, por sua vez, é o valor referencial de inclusão de 
famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, sistema que cadastra 
famílias potencialmente beneficiárias desses programas (IBGE, 2010, p.70-71).  
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Tabela 6 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do RS e de Sant‟Ana do 
Livramento-RS. Ano de 1991 e 2000. 

Código 
Estado/Municíp

io 

IDHM
, 

1991 

IDHM
, 

2000 

IDHM-
Renda, 

1991 

IDHM-
Renda, 

2000 

IDHM-
Longe
vidade, 

1991 

IDHM-
Longe
vidade, 

2000 

IDHM-
Educaçã
o 1991 

IDHM-
Educaçã

o2000 

43* 
Rio Grande do 

Sul 
0,753 0,814 0,702 0,754 0,729 0,785 0,827 0,904 

431710
** 

Sant‟Ana do 
Livramento (RS) 

0,73 0,803 0,677 0,729 0,659 0,786 0,855 0,895 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). 
Nota: * Ranking do IDH das UF no Brasil; ** Código do município IBGE. 

 

Quanto à saúde, os dados referentes às internações hospitalares (Gráfico 6) no 

período de 1970 a 2010 foram coletados, no Hospital Santa Casa da Misericórdia128.  

 

 
Gráfico 6 - Dados relativos de internações hospitalares 
pela população total dos anos relacionados de 5 em 5 
anos, em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1970 a 
2010. 
Fonte: Hospital Santa Casa da Misericórdia de Sant‟Ana 
do Livramento-RS, 2011. 

 

Considerou-se esta instituição por ser a mais antiga e a mais representativa em 

termos de atendimentos e número de leitos. Tem-se a premissa de que igualmente a 

amostra concedida seja suficientemente representativa. Por isso, no gráfico 6 

observa-se que tem havido menores índices de internações em relação ao total da 

população, sobretudo entre 2005 e 2010, o que sinaliza uma redução de 3,76%.  

                                                           
128

 As demais instituições de saúde não disponibilizaram os dados requeridos para esta pesquisa. 
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Em 2006, o hospital passou por crises financeiras que, juntamente com a 

superlotação e a baixa resolutividade, ameaçaram a encerrar suas atividades. De 

acordo com Diagnóstico Local de Saúde (2007), tais problemas são originados por 

fatores como: entraves no pagamento dos serviços prestados para o Sistema Único 

de Saúde (SUS)129, inadequação do funcionamento da atenção básica no município, 

falta de positivação do SUS pela cultura local, falta de planejamento junto à 

Secretaria Municipal de Saúde. A partir de um corte de 50% nos repasses da 

Prefeitura, médicos pararam de atender à população, cirurgias foram suspensas e 

pacientes foram encaminhados para o hospital de Rivera, inclusive para realizarem 

partos.  

Nesse período, as instituições de saúde passaram por greves dos profissionais 

da saúde, obrigando alguns pacientes a recorrerem aos atendimentos médicos nas 

cidades vizinhas. Isso pode ter dificultado o atendimento de urgências devido à 

distância a ser percorrida com mais de 100 km para chegar a um hospital (Rosário 

do Sul, Quaraí ou Bagé), quando o paciente não pode ser socorrido no hospital da 

Intendência de Rivera cuja cidade preenche as lacunas da outra através de „trocas 

de serviços‟130. 

No entanto, os usuários, por sua vez, demonstram certo “conformismo” com a 

situação, evidenciando, ainda, uma absorção pela cultura do favor e da 

dominação131. Essa tradição está implícita entre as representações sociais, muitas 

delas reforçadas pela incapacidade de problematizar e expressar literalmente 

mensagens discursivas de enfoque aos problemas sociais. Como a linguagem é um 

atributo da comunicação, pode ser usada de forma a expressar a percepção do 

mundo. Pode ser desenvolvida em instituições destinadas à formação educacional, 

como também ser facilitada por proporcionar espaço de expressão verbal, 

diferentemente de quando não se têm meios para fazê-lo.  

                                                           
129

  Valores defasados e atraso nos repasses estadual e municipal. 
130

 Os residentes fronteiriços podem obter a “Carteira do fronteiriço” (Decreto nº 5.105, expedido pela 
Presidência da República, em acordo com a República Oriental do Uruguai) que permite residência, 
estudo e trabalho a ambas as Nações, desde agosto de 2002 (BRASIL, 2004). 
131

 Para melhor compreensão da trajetória da sociedade santanense, recorre-se a Carvalho (1997), 
em sua assertiva de que a natureza da dominação na sociedade brasileira se “funda na expansão 
lenta do poder do Estado que, aos poucos, penetra na sociedade e engloba as classes via 
patrimonialismo, clientelismo, coronelismo, populismo, corporativismo”. 
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Na modernidade, em que medida o indivíduo emocionalmente (por coerção, 

constrangimento, pobreza) embotado e silencioso poderá superar seu analfabetismo 

e sua pouca escolaridade e reconhecer-se como sujeito de ação social na 

modernidade? 

A partir dessas considerações, propõe-se uma análise reflexiva sobre os 

índices relacionados à educação escolar em Sant‟Ana do Livramento. Iniciando com 

as matrículas do Ensino Fundamental, que contempla a população de 5 a 14 anos 

(Gráfico 7), tem-se que em 2010, além de ter 100% desse contingente matriculado, 

também houve alto índice de aprovação e reduzida evasão escolar (3%). Todavia, 

enquanto o nível de analfabetismo reduziu no Rio Grande do Sul (de 6,7% para 

4,5%), posicionando-se entre os estados de menor índice no país (3,1%), Sant‟Ana 

do Livramento ainda o supera, pois registrou 4,24% de habitantes que não sabem ler 

nem escrever (IBGE, 2011).  

Os dados estatísticos mostram que 100% da população, entre 5 a 14 anos, 

foram matriculados no Ensino Fundamental, alcançando o maior índíce entre os 40 

anos relacionados. Os demonstrativos favoráveis também incluem o aumento dos 

aprovados e a redução da evasão escolar, igualmente registrado nos índices do 

Ensino Médio. 

 

 
Gráfico 7 - Dados absolutos das matrículas do Ensino Fundamental e 
respectiva população, complementado com os porcentuais de aprovação e 
evação estudantil em Sant‟Ana do Livramento-RS.  Período de 1970 a 
2010. 
Fonte: FEE, 2011. 
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Todavia,  à medida que as crianças ingressam na fase da adolescência e 

alcançam a faixa entre 15 e 19 anos, também avançam negativamente os 

demonstrativos das matrículas no Ensino Médio, longe de presenciar os 100% desse 

contingente na escola (Gráfico 8).  

 

 
Gráfico 8 - Dados absolutos das matrículas no Ensino Médio; da faixa 
populacional de 15 a 19 anos. Porcentagem de matrículas, aprovações e 
evasão de estudantes do Ensino Médio em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Período de 1970 a 2010. 
Fonte: FEE, 2011. 

 

Tais sujeitos constituem parte da PEA (a partir dos 10 anos de idade), isto é,  

uma parcela da população cuja faixa etária está apta ao trabalho (IBGE, 2011). Além 

disso, deve-se levar em conta que, muitas vezes, esses adolecentes precisam 

escolher entre frequentar a escola e/ou trabalhar. Em um cenário com uma taxa de 

natalidade acima de 2 filhos por mulher e a expansão da classe “E”, muitos dos 

estudantes ingressam no mercado de trabalho por necessidade de sobrevivência. 

Sant‟Ana do Livramento é constituída por uma sociedade formada por um 

conjunto de fatores de ordem tradicional e moderno, que interfere na qualidade de 

vida das pessoas. Evidencia-se, assim, uma precaridade equandrada nos seguintes 

itens, entre os quais muitos já arrolados anteriormente: contingente inserido num 

ambiente acirrado pela segreção social é cada vez maior, pois a população total 

diminuiu, aumentou o PIB total, a classe “A” é ínfima e logra disparates êxitos 



145 

 

financeiros (com o mercado cambial) ante as demais classes sociais, reduziu os 

empregos formais; 75,76% dos empregos formais ativos pertence à classe “E”,  cujos 

rendimentos estão abaixo de dois salários mínimos nacionais, rede de saneamento 

é insuficiente entre as precárias moradias.  

Sobre essa conjuntura, ainda inside o fato de o município situar-se em uma 

região de fronteira e conviver com a migração de pessoas diferentes e 

desconhecidas que ultrapassam os limites territoriais entre o Brasil e o Uruguai, que 

fixam residência no muncípio, bem como com maciça presença de turistas 

consumidores e da mobilidade demográfica.  

Dessa forma, observa-se que um dos principais efeitos da globalização oriunda 

da modernidade está representado na exclusão socioeconômica. Esse quadro vai 

desembocar em conflitos e atividades ilícitas cujas 5 maiores ocorrências policiais, 

por fato consumado, no período de 6 anos (2002 a 2010), são por furtos (7.448), 

furto de veículo (989), roubos (subtração de coisas móveis alheias mediante 

violência a pessoas (780)), estelionato (obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo 

alheio (452)), delitos relacionados a armas e munições (167)132. Além disso, há 

registros de outros crimes, notadamente refletidos no aumento do efetivo carcerário 

(Gráfico 9), caracterizando mais um problema social.  

Os índices do efetivo carcerário têm acompanhado, em média, 0,10% do total 

da população entre 1990 e 2000. No entanto, são em 2005 e 2010 que o reflexo dos 

problemas sociais aparecem com maior evidência, pois os índices de indivíduos 

encarcerados passaram de 0,17% a 0,24%. Entre 1990 e 2010, o efetivo carcerário 

registrou um aumento de 265%. 

 

                                                           
132

 Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, 2011. 
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Gráfico 9 - Dados absolutos do efetivo carcerário de Sant‟Ana do Livramento-RS. Período 
de 1990 e 2005. 
Fonte: FEE, 2010. 

 

O contingente que persistiu, em Sant‟Ana do Livramento, convive com uma 

realidade na qual a expansão da pobreza é preocupante.  Noticiado em Zero Hora 

(2011), a cidade conta aproximadamente com 6% da população em situação de 

pobreza extrema, 

[...] oferece um retrato desolador do declínio econômico que plantou no 
pampa. [...] No começo do novo século, Livramento descobriu-se uma 
cidade grande, de 91 mil moradores, mas sem emprego. Na última década, 
a população encolheu 10%. Para quem permaneceu, sobraram poucas 
perspectivas. Recebem o Bolsa-Família 6,7 mil domicílios, um público 
estimado em 30 mil pessoas – mais de um terço dos habitantes. 

 

Em termos socioeconômicos, evidencia-se que o número de trabalhadores 

fadados à informalidade ultrapassa a metade da população economicamente ativa. 

Em contrapartida, os trabalhadores formais pertencem, predominantemente, à 

classe “E”. O aumento do efetivo carcerário e os acontecimentos no setor da saúde 

são delineamentos que extravasam, negativamente, a qualidade de vida dos 

santanenses, obstruindo a tradicional percepção de um ambiente interiorano, 

nostalgicamente referenciado entre os interlocutores desta pesquisa.  
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Sobrevêm ao local o medo, a insegurança e o risco de conviver socialmente 

entre avassaladoras territorialidades globais, como a oscilação cambial monetária, o 

neoliberalismo, o capital estrangeiro explorando recursos locais, a transferência do 

capital acumulado e extraído da fronteira, entre outros fatos correlatos e importantes 

provenientes da modernidade.  

Perplexos e embaraçados, muitos dos trabalhadores evadiram-se para a 

Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha e Florianópolis, onde a oferta 

de trabalho, principalmente nas indústrias, requeria experiência prática e técnica. De 

acordo com Sant‟Anna133 (2009), “para a Região Serrana partiram cerca de oito mil 

santanenses”, e a população deveria “estar beirando 100 mil habitantes”, tendo, 

portanto, significativa retração demográfica.   

A pouca qualificação da mão de obra pode ser uma explicação plausível da 

evasão demográfica em direção a outras regiões, principalmente, para a Serra 

Gaúcha, especificamente para a cidade de Caxias do Sul, onde existe uma 

comunidade de santanenses. São trabalhadores que, em sua maioria, saíram dos 

frigoríficos, onde exerciam funções repetitivas, típicas do fordismo, mas que 

adquiriram conhecimento técnico e empírico, necessário às funções do responsável 

pelo corte da carne animal, seja do ovino seja do bovino. Outros encontraram 

empregos em indústrias134 por terem prática e conhecimento na manutenção de 

máquinas e equipamentos, adquiridos com o trabalho operacional em tais setores 

dos frigoríficos. 

Ainda que as estatísticas disponíveis indiquem um crescimento da 

produtividade dos serviços (incluído o comercial) maior do que a produtividade 

industrial e agrícola, o fato é que o quadro de desalento perdurou pelo menos 15 

anos e foi, aos poucos, recuperando-se no período de 2000 a 2010135.  

                                                           
133

 Depoimento coletado no texto da oratória do prof. Ângelo Sant‟Anna, durante sua apresentação 
dos projetos na Câmara dos Vereadores (2009) – memória construída em um grupo de interesse. 
134

 Segundo Mugnol (2011), cerca de 80 funcionários naturais de Sant‟Ana do Livramento estão 
cadastrados na Marcopolo de Ana Rech, em Caxias do Sul-RS, cuja cidade foi a que mais cresceu na 
última década no RS (Censo, 2010), contrariando a que mais reduziu, ou seja, Sant‟Ana do 
Livramento-RS. 
135

 Ver Apêndice “A” Tabela: Empregos ativos e inativos entre 1985 a 2010. 
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Analisando a contabilidade social (PIB; VAB) (Gráfico 10), observa-se que, 

após o Plano Real, houve uma sequência de redução nos valores absolutos do PIB, 

bem como em sua participação relativa em referência ao PIB do RS.  

 

 
Gráfico 10

136
 - Valores do PIB em reais (atualizados para 2011) e sua participação relativa no PIB-RS, 

dados relativos à participação dos VABs dos setores da indústria, da agropecuária e dos serviços no 
PIB, em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1985 a 2008. 
Fonte: FEE, 2011. 
 
 

No que tange ao VAB ante ao PIB, o setor dos serviços indústria auferia quase 

três quartos de participação no PIB total. A participação dos VAB‟s137 no PIB 

                                                           
136

 NOTA: As conversões monetárias foram realizadas no programa disponível no site da FEE, cuja 
endereço é: http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/servicos/pg_atualizacao_valores.php ; A partir de 
1999, a FEE passou a incluir o VAB do setor do comércio no VAB dos serviços. Por isso, para efeito 
das análises de dados disponíveis na presente tese,  estão sendo considerdos três setores: indústria, 
agropecuária e serviços. Para 1985, 1990 e 1996, o setor do comércio foi incorporado aos dados do 
VAB dos serviços. 

 
137

 Contempla as seguintes variáveis: - VAB da indústria: transformação, extrativa mineral, construção 
civil e serviços industriais de utilidade pública; - VAB dos serviços: aluguéis (população), transportes 
(número de veículos de carga licenciados do Detran-RS), comunicações (número de terminais de 
telefonia fixa em serviço), administração pública (despesa corrente realizada com pessoal), outros 
serviços (população e emprego total), intermediação financeira (média da participação do VAB dos 
demais setores do município no Estado). A partir de 1999, a FEE passou a incorporar o VAB do 
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municipal, no período relacionado, os serviços lideraram em relação aos demais 

setores com destaque em 2008, quando atingiram 71,08%, antagonicamente ao 

VAB da agropecuária, que registrou sucessiva queda na participação do PIB, 

chegando em 2008 com apenas 7,42%, o mais baixo de todos.  

Em termos relativos ao período de 1985 a 2008 (Tabela 7), o PIB apresentou 

queda de 31,75% (-46.458.000,00), contrariando a dinâmica de crescimento 

populacional que se elevou aos 12,07% (8.883 indivíduos), conforme divulgado pelo 

censo preliminar de 2010 (IBGE, 2011). 

 

Tabela 7 - Dados absolutos do PIB (em mil reais) e da população total em Sant‟Ana do Livramento-
RS. Período de 1985 a 2008.  

ANO PIB (em mil reais) POPULAÇÃO 
EMPREGOS 

FORMAIS 

1985 3.013.488 73.581 25.593 

1990 8.311.841 79.173 27.150 

1996 1.048.517 84.524 18.989 

2000 947.467 90.849 15.817 

2005 790.663 86.033 14.405 

2010 957.030* 82.464 16.467 

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011). 
*Dado de 2008, pois o PIB de 2010 ainda não estava disponível pelo IBGE. 

 

A redução de postos de trabalho foi brusca e impactante, pois, de 1990 a 1996, 

a sociedade conviveu com 8.161 pessoas sem vínculos formais de empregos e, de 

1996 até 2005, este contingente aumentou para mais 4.584 indivíduos. 

Por mais que constatem índices de conotações negativa, ainda no período 

entre 2000 e 2010, quando o município perdeu 8.385 pessoas (menos 9%), os 

                                                                                                                                                                                     
comércio (segmentos do atacado e varejo) no VAB dos serviços totais; VAB da agropecuária: agrega 
dois segmentos que são a lavoura e a produção animal (SIEGFRIED, 2003). 
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dados conformaram algumas variáveis positivas, como é o caso do número de 

empregos formais, que exigiu um aumento de 7,67% na variação do período 

relacionado. A tabela 8 evidencia que o pior cenário foi o de 2005, seguido de 

melhorias no PIB e nos empregos formais.  

O município otimizou o cenário de recolhimentos das divisas tributárias do setor 

de serviços, de imóveis e de veículos automotores (Gráfico 11), erudidas da força de 

trabalho do setor dos serviços: Imposto Sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), 

Imposto Sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis (ITIBI), Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU).  

  

 
Gráfico 11: Dados absolutos dos tributos/receitas e despesas de Sant‟Ana do 
Livramento-RS. Período de 1970 a 2010. 

Fonte: FEE, 2011. 
 

 

Presume-se que tais arrecadações tenham pesado sobre as rendas da 

população, em especial da classe “E”, que recebe até dois salários mínimos e lidera 

o ranking do estrato social, representado por 76%. 
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Como o município precariza das condições de moradia, de saúde e sanitária, 

infere-se ser este o foco prioritário de retorno social via investimentos, cujo reforço 

possa ser subsidiado pelo recolhimento das divisas municipais. Observa-se que, em 

termos absolutos, os tributos municipais foram otimizados com um surto de 

capilaridade ascendente singular para 2010.  

 

5.3 Atividades produtivas 

 

Sant‟Ana do Livramento convive com ciclos econômicos que atingiram todos os 

setores produtivos que, à exceção dos serviços, oscilaram entre abundância e 

escassez. Possui um mercado que depende da macroeconomia, quer dizer, a 

interdependência dos agregados econômicos como o PIB, a inflação, as 

exportações, o mercado de ações, as flutuações do câmbio monetário – de forma 

que o global impacta diretamente no local. Depende, da microeconomia (oferta e 

demanda), adotando como princípio o comportamento racional das pessoas, 

definido como sendo a otimização individual das escolhas, que, além dos aspectos 

culturais, fazem com que o local incide sobre o global. Dessa forma, é uma 

conjuntura que aciona o popular “efeito gangorra – ora favorecendo Sant‟Ana do 

Livramento, ora Rivera” (ALBORNOZ, 1998).  

Ainda que o cenário econômico evidencie décadas de progresso, até meados 

do século XX, lentamente, a economia foi sendo modificada por influência de fatores 

como: a distância dos centros econômicos do país, visão centralizada e 

desintegrada com as regiões do entorno, excessivo apego às tradições e à história, 

idealizações fixas pelo passado glorioso138, economia voltada para a agropecuária e 

o comércio, além da mão de obra pouco qualificada.  

                                                           
138

 Conforme depoimento de alguns interlocutores em que aparece o orgulho por ter em sua história 
heróis da Guerra dos Farrapos como o General David Canabarro, do orgulho de serem “legítimos 
gaúchos”, identidade regional construída a partir da imersão em um meio rural marcado pela 
pecuária. 
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Há, portanto, assimetrias de ordem política, institucional, econômica e cultural 

que figuram relações típicas de fronteira139, tramadas pelos atores participantes da 

colonização da independência, do crescimento urbano e do almejado 

desenvolvimento da região. 

Por envolver qualidade de vida, a dinâmica dos aspectos sociais e dos 

culturais, a liberdade (SEN, 2007), o empoderamento, entre outras esferas 

igualmente relevantes, são a base para o desenvolvimento.  

Em função de diversos problemas socioeconômicos, houve uma reordenação 

da cadeia produtiva regional na década de 70. Segundo Chelotti (2005), foi nesse 

período que apareceu o cultivo de novas culturas, como: arroz, trigo, soja e uva. Ao 

contrário dos pequenos e médios proprietários de terras, “os grandes pecuaristas, 

por desenvolverem uma pecuária mais moderna, em cabanhas, encontram outros 

canais para a comercialização, como a venda de reprodutores e matrizes para 

outras regiões pecuaristas do estado e do Brasil” (2005, p. 59 e 64). 

A partir da década de 90, com a abertura do mercado brasileiro, a cadeia 

produtiva local sofreu novos ajustes devido à forte competitividade regional que 

culminou na permanência dos cultivos do arroz e da soja, além dos rebanhos 

bovinos e ovinos. 

Nota-se que o crescimento, em termos relativos, concernente ao setor de 

serviços, sugere uma relação com a tentativa de atender o público de visitantes 

oriundos de diversas regiões atraídos pelos free shops de Rivera. Além disso, a 

agropecuária, que, no período de 1985 a 2005, registrou significativas quedas, 

retomou o crescimento somente em 2008, com a participação de 21,50% no PIB 

(FEE, 2011), desacelerando a tradicional atividade econômica da região, como 

salienta Gonzales140 (2011):  

Tenho um amigo que era fazendeiro rico há 15 anos atrás e, hoje, 
empobreceu! Hoje, ele é motorista do seu próprio caminhãozinho. Muita 
coisa mudou. Há 20 anos atrás, um pecuarista vendia 20, 30 bois que, para 
a época, era pouca coisa, e comprava uma camionete zero para o filho, e 
hoje já não é bem assim! 
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Na opinião do professor Sant‟Anna: 

Completamente mudado, vamos pegar a década de 50, 60, nós éramos um 
município que dependia muito da pecuária, nós tínhamos um dos maiores 
rebanhos do RS, e maior rebanho ovino do Brasil, e um dos maiores 
rebanhos bovinos do RS e com o grande frigorifico, então, a cidade 
dependia da pecuária essencialmente. Nossa agricultura era pouco 
significativa, mas, duns anos pra cá, a agricultura cresceu, mas o setor de 
serviços cresceu muito mais. Então, hoje, nós vamos dizer 14% do nosso 
PIB vinculado à agropecuária. 

 

Atualmente, os serviços superam largamente os demais setores no 

crescimento do PIB do município, uma vez que esse setor esteve tradicionalmente 

presente na região, muito embora tenha se intensificado com a implantação dos free 

shops em Rivera. 

Em termos de crescimento relativo e absoluto da população, a tendência era de 

superação anual, associada à produção de manufaturados (carne e lã) e ao uso da 

reserva dos trabalhadores de baixa qualificação – técnicos e operários. A reversão 

da produção secundária para a dos serviços e comércio é, portanto, uma tendência 

que parece ter vindo para ficar.  

 

5.4   Principais setores produtivos  

 

Embrionariamente, Sant‟Ana do Livramento teve sua economia ancorada na 

pecuária. Porém, no início do século XX, a cidade viveu o apogeu industrial de 

processamento de artigos como a cerveja, a lã e a carne. O comércio é uma seara 

historicamente conhecida pelos santanenses e tem se revelado - após agudas crises 

que ameaçaram o setor de falência generalizada -, um setor engajado na 

empregabilidade e movimentação econômica binacional.   

A cidade conheceu, nas últimas décadas, a procedência de novos e 

importantes investimentos na vitivinicultura141, na intensificada demanda turística por 

alimentação e alojamentos, bem como na geração de energia eólica que lhe projeta 

uma recuperação socioeconômica com destaque na contemporaneidade. 
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Optou-se por contextualizar o setor agropecuário e o setor industrial por terem 

sido fundamentais para a economia durante o século passado e, em seguida, os 

setores responsáveis pela produção dos serviços, notadamente os do comércio e 

turismo, identificados como os de maior importância no quesito da Taxa de 

Especialização local142.  

 

5.4.1   Produção primária: Agropecuária 

 

A produção agropecuária destacou-se com o plantio de arroz, mel, milho, soja, 

trigo, cevada; com a fruticultura, enfatizando a produção de pêras, pêssegos, uvas 

viníferas e de mesa, ameixas, morangos, melancia, mamão, melão, entre outras; e 

com os rebanhos bovinos, bubalinos e ovinos. Em sua maioria, a comercialização da 

produção agropecuária, principalmente as de larga escala como as culturas do 

arroz, soja e da produção bovina, dificilmente deixam divisas municipais sobre o 

valor agregado, por existir indústrias de transformação de menor porte capazes de 

processar e distribuir tais recursos. São, portanto, safras comercializadas, em larga 

escala, in natura, exportadas na forma de commodities143, com algumas exeções 

nos subprodutos e em pequena escala, como a carne, leite144, couro, lã.  

O significado da pecuária, no Município de Sant‟Ana do Livramento, ultrapassa 

o âmbito econômico, pois constitui a base tradicional da estrutura identitária 

santanense: do peão, do “guasca”,145 estreitamente atrelado às lides campeiras, do 

proprietário da terra. Para ilustrar esse argumento, vale tomar a interlocução de 

Quines146, patrão de CTG, cuja formação superior foi em Ciências Contábeis, área 

onde, atualmente, trabalha como prestador de serviços: 

Nós consideramos que temos muito mais amor por essa terra do que os 
demais [gaúchos], porque a gente é ligado ao campo, aqui existem vários 
tipos de gaúchos. Nós, aqui, nós somos Região de Campanha, somos 
ligados ao cavalo, ao boi, à fazenda; nos consideramos um pouquinho mais 
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 Negociados a preços definidos em bolsas de mercadorias (nível global), pelo mercado 
internacional. 
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 Com relação à bacia leiteira, dada à qualidade dos rebanhos Jersey e Holandês, estão presentes 
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gaúchos, porque nossa lida profissional é mais ligada às coisas do campo. 
O que a gente tem de raiz não vai perder nunca, não faço questão de 
perder. 

 

Está implícita, nas palavras do interlocutor, as crenças no conhecimento dos 

tradicionalistas que, carregadas de significados conferidos aos símbolos do gaúcho, 

conformam a certeza de ser um dos “guardiões” (GIDDENS, 1991) da cultura 

tradicional. Transfronteirando a cronologia, as situações testemunhadas por Quines 

contribuem com a preservação dos valores do passado, reafirmando-os e os 

ressignificando no presente, obviamente com a anuência do grupo social ao qual 

pertence, nesse caso, os tradicionalistas do CTG. 

Em programa televisivo147, o economista Santana chama a atenção à 

sociedade santanense acerca da mudança do contexto econômico da região da 

Campanha Gaúcha, referindo-se ao crescimento do setor dos serviços em relação 

ao setor da pecuária: “[...] eles [os pecuaristas] têm uma pecuária importante, têm 

uma produção de grande importância, só que não se deram conta que pararam, e o 

outro setor [de serviços] deu um salto fantástico de crescimento”. Tal discurso 

confirma os dados anteriormente exibidos em gráficos, os quais sinalizam também 

as metamorfoses ocorridas no cenário da agropecuária. 

O rebanho ovino e o bovino respondem a pressões dos preços e da demanda 

nacional e internacional.  Em 40 anos (1970 a 2010), a bovinocultura tem 

demonstrado movimentos cíclicos de altos e baixos, acompanhando as flutuações 

do mercado global. Mesmo com o fechamento do principal frigorífico da cidade, a 

carne de gado encontrou outros mercados para comercialização sem alteração 

significativa na intensidade do rebanho, preservando sua estabilidade como 

atividade econômica rural predominante. 

A tradição de Sant‟Ana do Livramento está relacionada à cultura de bovinos. 

Contudo, Chelotti (2005) contribui com sua análise da modernização do espaço 

agrário, abordando a questão das cabanhas que, segundo o autor, estão pouco 

vinculadas à tradição. De acordo com suas pesquisas, identificam-se dois fatores 

determinantes da modernização no âmbito rural: ao arrendamento de parte do solo 

das cabanhas para o cultivo do arroz irrigado de escala comercial, e ao 

                                                           
147

 Programa de Lasier Martins. 



156 

 

aprimoramento genético da pecuária com vistas à produção de matrizes e 

reprodutores. Conforme Moreira (2011), em depoimento, o cruzamento de raças 

“introduziu o processo dos três oitavos, cinco oitavos [...] que prima pela qualidade 

da carne marmorizada148 que é mais macia”. 

O rebanho da ovinocultura se reduziu, progressivamente, após a década de 80, 

pois sofreu influência da desativação do Lanifício Albornoz, juntamente com a 

diminuição da comercialização da lã para exportação. De acordo com Chelotti 

(2005), a ovinocultura foi afetada, negativamente, devido à substituição da lã animal 

pela lã sintética na década de 80, desestruturando e provocando um declínio no 

efetivo ovino. Além disso, as vestimentas em lã sintética apareceram juntamente 

com os free shops, com a abertura dos mercados, com o espaçamento do tempo e 

do espaço, configurando, novamente, o “desencaixe” (GIDDENS, 1991). 

Outro tipo de produção que atualmente existe em Sant‟Ana do Livramento é o 

cultivo do rebanho bubalino (búfalos), cujo início foi na década de 80 e tem se 

destacado entre 2005 e 2010. Em contrapartida, observa-se que a tradicional 

utilização de mulas para o trabalho, geralmente para transportar mercadorias, deve 

estar sendo substituída por máquinas e equipamentos modernos, como o trator, pois 

sua existência aponta para um franco decréscimo (Gráfico 12). 

Tais fatos sugerem que a influência do mercado global através de grandes 

grupos transnacionais que controlam significativas parcelas da produção primária, 

do agrobusiness em particular (GONÇALVES, 2000). Apoiando-se às análises do 

autor, em certa medida, o desempenho das exportações dos manufaturados 

depende das condições da oferta, da capacidade produtiva, da rentabilidade do 

comércio exterior, dos preços em dólares e das taxas do câmbio monetário. Por isso, 

o setor da agropecuária fica vulnerável às variáveis exógenas, a saber, do nível de 

renda mundial e dos preços internacionais. 
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 Marmoreio representa a gordura intramuscular que contribui para a maciez e o sabor da carne 
(EMBRAPA, 2010). 
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Gráfico 12 - Dados absolutos da produção pecuária: bovinos, equinos, ovinos, caprinos, muares e 
bubalinos em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1970 a 2010. 
Fonte: Anuários FEE; IBGE, 1971 a 2010. 

 

Isso denota que a pluralidade dos efeitos avassaladores da modernidade 

alcança diretamente a vida rural, inclusive os tradicionais ofícios campeiros 

dedicados à produção de ovelhas em meio às cercanias do latifúndio. As parcas 

alocações de capital (CHELOTTI, 2005), destinadas aos investimentos em 

modernas tecnologias de processamento da lã vinculados à ineficaz gestão 

(empírica), têm intensificado a problemática desse setor, denotando uma das fontes 

dominantes do dinamismo da modernidade discutida por Giddens (1991), que é o 

“desencaixe”, ou seja, a retirada da atividade social do contexto localizado de forma 

a sofrer reorganização através da distância tempo-espaço. 

Contudo, em Sant‟Ana do Livramento, o rebanho ovino e bovino faz parte da 

história, da cultura e da identidade das comunidades tradicionalistas, demonstrada 
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por significações e re-significações arguidas por atores em nível individual e na 

coletividade, como a de Rodrigues149, patrão de CTG:  

Nós tínhamos, nos anos 70, muito mais produção agropecuária. Naquela 
época, o pessoal era voltado mais para a produção [...] Nem era 
agropecuária, era pecuária mesmo, né. E, em relação também a essa 
questão industrial, nós tínhamos, ainda tínhamos frigoríficos, tínhamos 
oportunidade, tinha lanera, tinha uma série de indústrias que funcionavam. 
Então nós vivíamos em função disso. Da grande concentração de gado e de 
ovelha em Sant‟Ana do Livramento, tendo um rebanho de mais de um 
milhão de cabeças de ovinos, né. E isso fazia com que movimentasse essa 
indústria da lã, esse setor lanero se movimentava muito em Livramento. E a 
questão da carne, os frigoríficos estavam funcionando. Com isso, nós 
tínhamos, também, empregos, tínhamos mais renda pras famílias. Depois, 
nós perdemos tudo isso.   

 

Chelotti (2005) verificou que a criação de ovinos tornou-se pouco atrativa 

economicamente, que, além de o mercado da lã ser desinteressante, também de 

modo geral, inexiste, no Brasil, a cultura de consumir carne ovina na escala de 

consumo da carne bovina, desestimulando, assim, a manutenção e a expansão da 

ovinocultura. 

O presidente da Coofitec150, Vargas, confirmou, em seu depoimento ao Jornal 

Correio do Povo (2011), as informações concedidas a esta pesquisa durante a 

entrevista realizada em 2009, na primeira inserção em campo desta pesquisa, 

afirmando, 

Nosso único patrimônio é o trabalho e, infelizmente, não atingimos a meta 
ideal de processar um volume significativo de lã para obter um ganho maior. 
O ideal seria tratar 1,4 milhões de quilos por ano, mas, nos últimos três 
anos, processamos apenas metade desse volume.  
 
 

Diante disso, infere-se que houve um rompimento significativo dessa cultura, 

evidenciado tanto pelos dados quantitativos como pelos qualitativos, que denunciam 

significativa diminuição da produção extensiva e exportadora da ovinocultura. 

Até 1995, o Brasil apresentava-se peculiar por conta da exportação têxtil, 

triplicando sua participação no mercado internacional desse setor (GONÇALVES, 

2000). Acontece que, a partir de 1995, as indústrias diminuíram seus investimentos 
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municípios gaúchos, que entregam a produção para a classificação, lavagem, cardagem e elaboração 
de tops de lã, ou seja, de matéria-prima destinada à produção de fios mais finos para a fabricação de 
xergões, cobertores, mantas e palas. 
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em tecnologia devido à lógica neoliberal em acelerar a terceirização, abandonar 

linhas de produção, fechar unidades industriais, racionalizar a produção, buscar 

parcerias, realizar fusões, reduzir custos e mão de obra, entre outros, todos os quais 

associados ao câmbio monetário, à volatilidade das cotações financeiras e às 

incertezas.  

 

 
Gráfico 13 - Dados absolutos da produção de mel, leite e lã em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Período de 1970 a 2010. 
Fonte: Anuários Estatísticos; FEE, 1970 a 2010. 

 

Ao contrário da diminuição da comercialização da lã, a aposta recai sobre a 

produção do mel e do leite, que começam a dar sinais positivos (Gráfico 13), como 

foi enfatizado por Dávila151, ex-funcionário do Frigorífico Armour:  

Podemos colocar, como um dos projetos mais importantes, o do leite, que 

consegue expandir a nossa produção da bacia leiteira, que era algo assim 

em torno de 70 mil litros de leite/mês, para em alguns momentos quase um 

milhão de litros/mês aqui. Outra questão significativa para essa mudança de 

mentalidade são os 32 assentamentos de pequenos produtores que vieram 

para Livramento; isso mexeu com a cidade também e isso já acontece há 
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20 anos [...] Ou seja, no final de semana passado, estivemos no 

acampamento festejando os 20 anos do assentamento [...]. 

 

Além da produção pecuária, o setor primário registrou importantes 

modificações e oscilações relativas ao crescimento das culturas de arroz, de soja, de 

milho e de citros. Frente às tradicionais produções focadas na pecuária, entre as 

décadas de 60/70, o homem do campo começa a assimilar outras culturas, e surgem 

novos investimentos cujas plantações e colheitas exibem flores, grãos e frutos. São 

apostas na plantação do arroz, da soja e da uva, pois os agricultores descobrem que 

a qualidade e a diversidade do solo, do clima e do relevo, unidos à pesquisa e às  

tecnologias, resultam em inovadoras potencialidades na geração de riqueza local. 

Tal mudança é fruto da “apropriação reflexiva do conhecimento” (GIDDENS, 

1991), uma vez que a produção sistemática do conhecimento (pesquisas) tornou-se 

integrante e materializada na reprodução social, deslocando a fixidez da tradição. 

Isso porque a reflexividade coloca “em xeque”152 a certeza da aquisição de um 

conhecimento imutável e correto e com instabilidade em relação ao futuro. Contudo, 

o alcance e o ritmo das mudanças atingiram patamares distintos da pré-

modernidade, tendo, na modernidade, dinamismos que dependem da confiança, dos 

riscos e dos perigos.  

Esses mecanismos estão presentes nos “sistemas periciais” (GIDDENS, 1991), 

como é o caso dos programas governamentais de incentivo à fruticultura na metade 

sul do Rio Grande do Sul. Isso, a partir do início do século XXI, provocou renovada 

conjuntura entre as culturas permanentes no município, em especial com a produção 

de citros como a laranja, o pêssego e a uva (Gráfico 14).  

 

                                                           
152

 Dúvida, incerteza, reavaliação de uma situação anterior. 



161 

 

 
Gráfico 14 - Dados absolutos da produção de citros - laranja, pêssego e uva, em Sant‟Ana 
do Livramento-RS. Período de 1970 a 2010. 
Fonte: FEE; IBGE, 1972 a 2010. 
 

Entretanto, a rápida expansão das novas culturas, como a laranja e a uva, 

culmina em positiva expectativa e alternativa de renda aos trabalhadores rurais. Na 

opinião de Gonzales, 2011:  

Tem gente “de fora” que diz que daqui a 5 ou 10 anos não vai mais ter lugar 
nessa terra para colocar um boi, porque vamos arrendar tudo e plantar! 
Plantar soja, arroz, essas “coisaradas” todas [...] Temos uma região muito 
rica para plantação de frutas cítricas, e, “arrecém

153
”, as pessoas estão 

explorando [...] Estão começando a plantar até nozes! 

 

De acordo com Chelotti (2005), na década de 70 o espaço agrário foi marcado 

pela expansão da modernização da agricultura através da inserção da lavoura 

moderna do arroz irrigado, da soja e do cultivo da uva. Para o autor, os incrementos 

de produção devem-se à política estadual de melhoramento genético do arroz 

irrigado, ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e à expansão do mercado 

consumidor brasileiro. 

Os produtores dessas culturas têm de confiar nos peritos e nas garantias de 

financiamento; ao mesmo tempo, correm riscos importantes devido às variações da 
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climatologia, da movimentação mercadológica (oferta e demanda), entre outros 

riscos, muitos deles difíceis de projetar (MARQUETTO, 2011). 

As supersafras são motivadas pelos preços dos produtos agrícolas no mercado 

mundial, a exemplo da década de 90, quando houve o aumento de 6,9%, 

estimulando a retomada anual do plantio dessas culturas (GONÇALVES, 2000). 

Além de o mercado estar favorável, o rendimento médio (kg/ha) tem sido 

aprimorado, denotando que a utilização da energia, das máquinas e dos 

“mecanismos de descontextualização” (fichas simbólicas e sistemas periciais) 

podem apresentar resultados positivos, apesar dos riscos típicos das culturas 

primárias.  

Em 2005, o cultivo da soja utilizou, praticamente, a mesma área de cultivo de 

arroz (Gráfico 15), mas com renda equivalente a seis vezes menor que a produção 

do arroz, cuja produtividade é superior à média do Rio Grande do Sul 

(GONÇALVES, 2000). Aliás, a partir de 2000, com a melhoria do preço internacional 

da soja, houve uma significativa expansão de área ocupada dessa produção 

(Gráfico 16). 

O cenário do espaço rural tem sofrido modificações tanto com a inserção de 

novas culturas como com a inclusão dos assentamentos agrários, os quais podem 

ser analisados sociologicamente como “fato social total”154. Confere-se tal sentido à 

multiplicação de acontecimentos e de atividades em torno da agricultura 

dependentes da atividade primária e de caráter intensivo para sua manutenção.  
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Gráfico 15 - Valores em reais (R$) e dados absolutos da produção do arroz, em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. Período de 1970 a 2010. 
Fonte: FEE; IBGE, 1972 a 2010. 
 
 
 

 

 
Gráfico 16 - Valores em reais (R$) e dados absolutos da produção de soja, em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. Período de 1970 a 2010. 
Fonte: FEE; IBGE, 1972 a 2010.  
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Tais fatos são resultantes do fomento e do incentivo advindos de políticas 

governamentais que, subsidiados pelo conhecimento científico (pesquisas), estão 

possibilitando diversificar e otimizar a riqueza econômica, com vistas às melhorias 

da vida do agricultor.  

Assim, entre 1996 e 1997, foram instalados, em Sant‟Ana do Livramento, 8 

assentamentos agrários em fazendas adquiridas pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), (MÉLO, 2004). No período de 1999 a 2002 

(CHELOTTI, 2005), foram assentadas mais de 585 famílias, que já somavam 21 

assentamentos em Sant‟Ana do Livramento, correspondendo, no total, a 1% do 

território desse município. Porém, nem todos os assentamentos foram destinados 

aos associados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), pois 

existem outros assentamentos em menor número, como os do Projeto Minha Terra, 

de caráter estadual e cooperativado (década de 90).  

No entanto, de acordo com a pesquisa155 desenvolvida, a partir de dados 

disponibilizados pelo IBGE em 2006, efetuados pelo economista da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), professor Dr. Fortunato (2011), os assentados 

estavam distribuídos entre 1.216 estabelecimentos, equivalendo à ocupação 

territorial correspondente a 5,02%, do município. 

Segundo levantamento enviado pela Secretaria de Desenvolvimento da 

Prefeitura de Sant‟Ana do Livramento, os 36 assentamentos atualmente existentes 

ocupam 26.868 hectares, nos quais, até 2009, foram acolhidos cerca de 6.354 

colonos156 (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SANT‟ANA 

DO LIVRAMENTO, 2011). 

Fruto da reforma agrária, os assentamentos conferem certa diferenciação na 

estrutura social, uma vez que a redistribuição da terra resultou na reorganização do 

tecido social rural. As famílias, assentadas em lotes, passaram a exercer novas 

funções sociais, trabalhando em cooperativa (produção do leite) e, em alguns casos, 

“formando parceria com seus lindeiros”157 ao compartilharem equipamentos 
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 Os interlocutores utilizaram a denominação “colono” para se referir aos assentados. 
157

 Segundo Moreira, entrevistado em 2011. 



165 

 

necessários ao labor158 nas atividades da agropecuária. Em depoimento, Moreira 

(2011) relata que existem casos de médios produtores que se viram cercados de 

assentados e que começaram a emprestar o trator da fazenda para que o colono 

pudesse dar início ao trabalho. Isso porque alguns colonos passavam fome, pois 

não tinham equipamentos para cultivar a terra. 

Em depoimento, um interlocutor159 demonstra a ideia de que os pequenos 

produtores chegam organizados, pois formaram a maior bacia leiteira do município:  

Os “colonos” começaram a trabalhar e produzir, cada um criando sua 
vaquinha.  Com 20 a 30 vacas em cada lote de 25 hectares. Ali, eles 
começaram a produzir, com a ajuda do Governo Federal, com a gestão do 
Presidente Lula, a partir de 2004. Em cada lote, cada grupo de 10 ou 15 
produtores tem um centro de resfriamento do leite [para] produzir o queijo. 
O conceito que tínhamos dos “colonos” é de ser “bebedores de cachaça”, 
“mau elemento”. Na medida em que eles começaram a se inserir na 
comunidade, com ajuda dos governos municipal, estadual e federal [...] Eles 
iniciaram o comando, porque levaram pessoas que estavam 
desempregadas do frigorífico e deram emprego. 

 

É um pensamento contracorrente de uma maioria, pois, segundo o interlocutor, 

“ninguém acreditava neles quando chegaram na cidade!”.  Em 2002 foi criada, pelos 

assentados, a Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste Ltda 

(Coperforte), visando a melhorar a distribuição leitera. A produção de alimentos 

ameaça a da velha estrutura fundiária, modificando a paisagem pampeana, a forma 

de criação e o aproveitamento do gado e dos ovinos, passando, inclusive, a disputar 

o poder político. Para Chelotti: 

Significativas transformações também ocorreram no espaço agrário do 
município na década de 70, em função da expansão da modernização da 
agricultura em direção à Campanha Gaúcha, através da inserção da lavoura 
moderna do arroz irrigado, da soja e também do cultivo de uvas para a 
produção de vinhos (2005, p.1).  

 

As sucessivas e contínuas nuances que interferem nas bases produtivas sob 

as quais se estruturavam as características econômicas santanenses são típicos 

fatos sociais, nos moldes estabelecidos por Durkheim (2002), ao propor que forças 

externas são coercitivas, ou seja, há uma necessidade de modernizar as formas de 

produção: modificando a propriedade latifundiária em diversos lotes para uma 
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 Sobrevivência do indivíduo (ARENDT, 1997). 
159

 Identidade preservada. 



166 

 

produção familiar, visto que a pecuária não encontra, na contemporaneidade, um 

espaço de exclusividade na produção de grande escala e, se o pecuarista insistisse 

nesta perspectiva, não aconteceria outra coisa que não fosse sair do mercado. A 

narrativa do interlocutor Dávila (2009) vai ao encontro desta perspectiva:  

Num município majoritariamente que se vive muito tempo da produção 
primária, de pecuária de extensão e que não gerava emprego, 
simplesmente gerava riqueza para os donos das terras. Isso mudou por 
sorte, desedificando-se a produção com a vinda dos assentados na região. 
Temos 36 assentamentos: são 32 assentados pelo Ministério da Reforma 
Agrária em Livramento. Isso mudou em 1991 com a chegada dos primeiros 
assentados, localizados na chamada Serra dos Munhoz

160
. 

 

Apesar de abranger somente 5,02%161 do território santanense e de inexistir 

verdadeira transformação do latifúndio com a presença de “áreas reformadas”, os 

assentamentos rurais ameaçaram o tradicional delineamento da estrutura 

latifundiária, ocupando via forças coercitivas representadas por movimentos sociais, 

áreas de 500ha a 1.759ha162.  

Diferentemente das forças produtivas no meio rural, representadas pelo MST, 

as forças sociais no meio urbano não organizaram representação de coersão e 

tiveram que encontrar fontes alternativas de sobrevivência em segmentos que não 

fossem os dos frigoríficos e lanifícios, devido ao encerramento e ao endividamento 

de suas atividades que inviabilizaram sua reativação.  

Desta forma, como explicar o fato de um sistema tradicional, baseado na 

pecuária, pautado em valores conservadores, abrir espaço para a inclusão de uma 

forma diferente de produção como a agricultura? A coersitividade da estrutura social 

(DURKHEIM, 2002), representada pelos movimentos sociais como o MST, bem 

como outros fatores de ordem mercadológica, podem ter sido relevantes nesta 

alteração tradicional.  

Com isso, infere-se que a comunidade desempregada “encaixada” (GIDDENS, 

1993) e fixa aos elementos tradicionais e, portanto, “dentro do mundo” (DUMONT, 

1985) tradicional, detinha uma “força ontológica163” (GIDDENS, 2003) fornecedora 
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 Entrevista realizada em 2009. 
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 Fortunato (2011). 
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 Segundo Chelotti (2005), são consideradas latifúndio as áreas que ultrapassam 1000ha; até 2005, 
os assentamentos ocupavam 1% do território santanense. 
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 Categoria implícita na teoria de Giddens (ASENSI, 2006).  
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da capacidade de transformação suficiente apenas para influenciar o sistema164 

social por si só. Isso quer dizer que a singularidade da ação social pode transformar 

apenas o meio em sua volta. Assim, os sujeitos (os desempregados dos frigoríficos) 

careciam da dimensão institucional para avaliar força com intermediação coletiva na 

transformação almejada, que era a reativação do frigorífico, no sentido de retomar 

os postos de trabalhos. 

De acordo com o entendimento baseado nas discussões traçadas por Giddens 

(1993), é, na ação coletiva, que o indivíduo se insere nos sistemas abstratos e, 

consequentemente, fortifica sua capacidade de transformação. 

  

5.4.2   Produção secundária: Industrial 

 

Durante o século XX, as indústrias instaladas em Sant‟Ana do Livramento eram 

responsáveis por movimentar, praticamente, toda uma cadeia produtiva, 

representada pelo fornecimento de carne, de máquinas, de serviços técnicos, de 

alimentação  e de bebidas (Fotografia 24).  

 

 
Fotografia 24 - Fotografias dos prédios da cervejaria 
Gazapina S.A., em Sant‟Ana do Livramento/RS.   
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 
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 Entendido aqui pela produção, reprodução e interação com a aplicação das regras e recursos. A 
exemplo das instituições (prefeitura, associação comunitária, ACIL, Sindicato dos Comerciários, entre 
outras) todas as quais contendo propriedades estruturais no sentido de que as relações apresentam-
se estabilizadas no tempo e no espaço. 



168 

 

A década de 30 se destacou por transformar o município no terceiro maior 

parque industrial do Rio Grande do Sul que, segundo Schäffer (1993), aglomeravam 

quatro frigoríficos, três torrefações de café, onze charqueadas e uma das fábricas de 

bebidas de maior expressão existente na história econômica do início do século XX, 

que foi a Cervejaria Irmãos Gazapina. 

Além da cerveja, a empresa também fabricava refrigerante e gelo em barra 

para abastecer os bares dos vagões de passageiros da antiga Rede Ferroviária 

Federal Sociedade Anônima (RFFSA) que circulavam na região. A fábrica foi 

desativada em 1975. 

Identificou-se que, a partir da década de 70, os empreendimentos de elevado 

peso que integravam esse setor eram três indústrias privadas e duas cooperativas 

de lã, que serão abordadas a seguir, a começar com os frigoríficos. 

A presença dos frigoríficos, em Sant‟Ana do Livramento, trouxe novos padrões 

industriais adversos aos costumes tradicionais que vigoravam nas charqueadas (ou 

saladeiras) e matadouros (ALBORNOZ, 2000). Segundo a autora, ao abandonar os 

ofícios peculiares da rudimentar vida rural (tradicionais e manufatureiros), os 

fronteiriços aventuraram-se à operacionalização de novas técnicas e processos 

industriais de trabalho.  

Ainda para a autora, havia gestores estrangeiros com abordagens estratégicas 

que inauguravam novo ramo no mercado (enlatados), cujos produtos e serviços 

requeriam inusitados processos característicos da produção fordista e orientados 

para a exportação.  

Assim, a comunidade empresarial e a esfera governamental de Sant‟Ana do 

Livramento acolheu aqueles que recém chegavam – migrantes da região e 

imigrantes europeus que passaram a residir no local. Sem muitas opções, aos 

santanenses restava mão de obra pouco remunerada para atender a uma demanda 

internacional, exigente e sofisticada (MARQUETTO; MOTTA, 2010).  
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Fotografia 25 - Antigas instalações do Frigorífico Armour, em 
Sant‟Ana do Livramento –RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 
 
 
 

A cidade tornou-se um centro para as indústrias (sendo que 85% do capital 

industrial da cidade era originário do Frigorífico Armour)165 de carnes e de derivados, 

especialmente, por abrigar estâncias produtoras da matéria prima, que servia aos 

interesses dos investidores estrangeiros como as empresas Swift, Armour166, Wilson, 

Morris e Cudahy que, em conjunto, foram chamados nos Estados Unidos de o 

“truste da carne”167 - meat trust (ALBORNOZ, 2000). A produção frigorífica, 

tipicamente fordista, era destinada ao mercado externo, cujas características 

remetem à modernidade. Por outro lado, o abundante fornecimento da carne estava 

acoplado à atividade tradicional dos santanenses que consistia, basicamente, na 

pecuária. 

Em 1969, o frigorífico Armour fundiu-se com o frigorífico Swift e começou a 

operar, em 1972, como Swift Armour S.A. Indústria e Comércio168 (ALBORNOZ, 

2000), sendo vendido 17 anos mais tarde ao Grupo Bordon, que, por sua vez, entrou 
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Albornoz, 2000. 
166

 A Companhia Armour se instalou em 1910 e foi inaugurada em 1917 (ALBORNOZ, 2000).  
167

 Acordo entre empresas e banqueiros com o objetivo de determinar preços e estabelecer mercados 
para a carne (ALBORNOZ, 2000). 
168

 A entrada do capital monopolista transnacional dos grandes frigoríficos (Swift-Armour, Anglo), 
iniciada no período da primeira grande guerra, não teve a esperada repercussão no que se refere à 
capitalização e à modernização do setor. A inovação veio por conta da introdução de culturas 
alimentícias para a industrialização e exportação, decorrente da inatividade dos estabelecimentos nos 
períodos de entressafra, tais como a produção de ervilha em Rosário do Sul (Swift-Armour) e Bagé 
(Bordon-Frigorífico Nacional), (COSTA, 1988, p. 65) e (ROS, 2006). 
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em concordata em 1994169. Nesse mesmo ano, o frigorífico encerrou suas 

atividades, deixando a cidade de Sant‟Ana do Livramento imersa em grave crise 

econômica (ALBORNOZ, 2000).  

Juntamente com o fechamento do frigorífico Swift Armour, o Lanifício Albornoz 

apresentou dificuldades, agravando o desemprego na cidade. Esse é um dos 

prejuízos pelo excessivo poder de mercado de uma única empresa - e de capital 

estrangeiro -, em um determinado setor. 

Segundo Nochi (2001), na década de 70, o antigo Lanifício Albornoz 

empregava uma parcela da população no campo (500 pessoas e tinha 1.500 postos 

de trabalhos indiretos, quando do início da produção de tops170). Em 1980, esse 

índice baixou para 17,9%, chegando, em 1985, à redução de mais 25,81% (NOCHI, 

2001), pois a demanda por tops de lã obedecia ao mercado internacional. A partir de 

1982, o Lanifício Albornoz passou o controle (por ordem judicial) à Holding Esquila, 

administrada pelo Banco Auxiliar de São Paulo. 

Do antigo lanifício, surgiu a Cooperativa Regional Santanense de Lãs Ltda 

(COLÃS)171. Esta passou, em 1983, a ser denominada Cooperativa Regional Rural 

Santanense Ltda., constituindo um “complexo empresarial rural que chegou a 

congregar, na safra de 80-81, mais de 1.700 associados, comercializando 4 milhões 

de quilos de lã” (NOCHI, 2001, p.41).  

Segundo Correia172 (2011), em 1996, a fábrica passou a ser arrendada à 

Cooperativa dos Profissionais da Fiação e Tecelagem de Sant‟Ana do Livramento 
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Em 1994, o país vivia uma das maiores crises inflacionárias de sua história. Segundo Gonçalves 
(2000, p.99), “na segunda metade dos anos 90, a estratégia de abertura comercial, financeira e 
cambial do governo provocou uma significativa apreciação cambial entre 1994 e 1998, que foi 
seguida de uma maxidesvalorização em 1999”. 
170 

Tops é denominação inglesa do produto do trabalho da penteagem de lã, primeira fase de fiação, 
cujas características são: finura, comprimento, teor de gordura residual e limpeza (NOCHI, 2001). 
171 

Antigo Lanifício do Rio Grande do Sul, Thomaz Albornoz S/A, fundado em 1908 (NOCHI, 2001), 
cuja importância se estendeu durante os períodos de guerras mundiais, uma vez que fornecia lã para 
alguns países europeus. O lanifício gerava postos de trabalho no campo em períodos sazonais em 
que se extraía a lã. Ao findar a Segunda Guerra Mundial (1945), o mercado externo de lã e carne se 
contraiu devido às baixas demandas da Inglaterra. Desse processo, decorreram contínuas falências 
em diversos setores produtivos, tanto de bens como de serviços.  
172

  Entrevistado. 



171 

 

Ltda. (COOFITEC).  Ainda nessa década173, isenta de incentivos governamentais, a 

cooperativa (Fotografias 26 e 27) passou a enfrentar dificuldades para manter sua 

estrutura.  

 

     
Fotografias 26 e 27 - Antigas instalações da Cooperativa Rural Santanense Ltda., em Sant‟Ana 
do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Vale observar que o segmento de fiação de fibras têxteis naturais representa 

alta Taxa de Especialização (QL), condizendo com índices apropriados a produtos 

tipo exportação174. Contudo, apresenta insignificante número de empregos formais, 

sinalizando que os postos de trabalho estejam ocupados por cooperativados - 

portanto, não aparecem nas estatísticas da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS). 

Em 2009, em uma visita realizada à COOFITEC, havia 80 associados que 

trabalhavam de forma escalonada no local175. As condições de trabalho eram 

precárias, decorrentes da utilização prolongada (e desgastada) do maquinário 

mecanizado – adquiridos pelo Lanifício Albornoz, na metade do século XX. Em 
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Ainda que alguns países latino-americanos já estivessem em processo de liberalização e 
desregulamentação econômica, o Brasil passou a adotar esse processo a partir de 1990 (CEPAL, 
2002). Tal reforma reduziu a tarifa alfandegária (média), entre 1990 e 1995, de 32% para 14%. 
Contudo, a maxidesvalorização em 1999 foi determinante para que os santanenses experimentassem 
nova leva de falências de lojas no ramo comercial. 
174

 Marquetto; Motta (2010). 
175

 E. Vargas, na condição de presidente da COOFITEC – Entrevistado dia 30/07/09, Sant‟Ana do 
Livramento.  
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funcionamento, os teares emitem repetitivos ruídos ensurdecedores, e as pessoas 

que lá trabalhavam estavam desprotegidas de equipamentos auditivos176.  

 

 

 
Fotografia 28 - Processo de cardagem, tecelagem, tops de lã da 
COOFITEC, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

 

De acordo com Vanin (2011), atualmente a cooperativa possui 40 pessoas 

encarregadas de preparar e embalar a lã para venda. Em 20 anos, a COOFITEC 

reduziu 85,71% do quadro de empregos que, somado às baixas demandas pelo 

mercado mais a ingerência ambiental177, evidencia um quadro crítico e insustentável.  

Não obstante, os cooperativados apostam no tradicional setor do lanifício 

(Fotografia 29, 30 e 31) de que, passado por gerações, o ofício de lavar, cardar e 

tecer a lã faz parte da cultura santanense. Embora tenha reduzido o contingente da 

força de trabalho disposto a se dedicar ao processamento da lã, existem aqueles 
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 Entre as inserções de campo da presente tese, observou-se o processamento da lã nas 
instalações da COOFITEC. Durante a estada, em meio ao processamento da lã, entre as máquinas 
de tecelagem, o sucessivo barulho das batidas metálicas ecoava nos ouvidos horas após ter saído 
daquele ambiente.   
177 

Quanto à gestão ambiental, no início de 2011, a cooperativa enfrentou um embargo após ser 
fiscalizada pela Fundação Estadual e Proteção Ambiental (FEPAM) devido ao não cumprimento dos 
resíduos e tratamento da água que é utilizada para a lavagem da lã. Câmara Municipal de Sant‟Ana 
do Livramento (CÂMARA DOS VEREADORES, 2011).  
. 
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que passaram anos de sua vida dentro do lanifício, adquiriram práticas e 

condicionamentos que os limitam a se aventurar em outro tipo de ofício. Significativa 

reserva de trabalhadores desempregados, pós-falência das indústrias, dedicaram-se 

a novas funções, em sua maioria nos estabelecimentos comerciais, como 

supermercados, armazéns, ferragens, etc.  

 

     
Fotografias 29, 30 e 31 - Maquinário para lavagem da lã; processo de tratamento dos resíduos 
industriais da COOFITEC, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

A superação das dificuldades antecipa o conhecimento de práticas e técnicas 

aprendidas empírica e tradicionalmente. Porém, na modernidade, o mercado de 

trabalho está cada vez mais exigente e recessivo, requerendo conhecimentos 

tecnológicos avançados e adquiridos em Escolas Técnicas e/ou de Ensino Superior, 

bem como em intercâmbios educacionais, estágios em empresas modernas que 

adotam técnicas de gerenciamento avançadas e inovadoras. 

No entanto, a falta de perspectiva de trabalho e de renda minou o imaginário 

coletivo, acarretando depressão generalizada e inércia, como evidenciado nos 

relatos de (BENTANCUR; MOREIRA)178:  

Eu comecei a ver que as dificuldades estavam vindo, as vendas já não eram 
as mesmas, a venda de mercadoria já não estava acontecendo da forma 
que aconteceu durante os outros 19 anos anteriores. É como eu falei; é uma 
coisa que foi da noite pro dia, praticamente. A venda caiu mais de 60, 70% 
da noite pro dia. Porque a mercadoria brasileira passou a ser vendida do 
fabricante brasileiro pro importador dentro do país Uruguai de uma forma 
diferenciada daquele que era anteriormente. No Uruguai, você abastecia a 
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 Entrevistados, 2011. 
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mercadoria na fronteira. E a partir de então, passou a ser abastecida a 
mercadoria na sua cidade destino, já (BENTANCUR, 2011). 
 
Quando fechou o frigorífico, tivemos o problema social em dobro, porque 
recebemos essas pessoas de Rosário do Sul, que depois ficaram 
desempregadas juntamente com os nossos santanenses desempregados 
[...] Daí foi o caos! Parecia que Livramento não ia sair mais do “fundo do 
poço”, que Livramento tinha morrido, acabado! (MOREIRA, 2011). 

 

Diante disso, percebe-se que ocorreu uma espécie de efeito dominó de modo a 

desequilibrar toda a cadeia produtiva que atendia o fornecimento e a distribuição dos 

produtos gerados pelo frigorífico, refletindo no declínio dos demais estabelecimentos 

comerciais, de serviços e de lazer.  

Em entrevista, a historiadora e pesquisadora Aseff (2011) observou que no 

auge das atividades produtivas das indústrias, a sociabilidade era patrocinada pelos 

fazendeiros, fornecedores da matéria prima (carne) aos frigoríficos.  

Porém, frente ao encerramento das fábricas, o setor da pecuária foi atingido, e 

muitos fazendeiros entraram em crise e, com isso, o lazer proporcionado pelas 

estruturas dos clubes sociais (Fotografia 32).   

 

 
Fotografia 32 - Sede do Clube Social Armour, em 
Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009 

 

 

Tais instituições recreativas “começaram a ficar decadentes”, inclusive o “Clube 

Farroupilha, específico para os negros”, o Clube dos Comerciários, situado em frente 

da Praça General Osório, igualmente fecharam suas portas. Desse modo, a 

sociabilidade e a economia da cidade ficaram estagnadas (ASEFF, 2011). 
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Pressionados pelas dificuldades socioeconômicas, acirrou-se o fenômeno de 

evasão demográfica, cujo ápice deu-se a partir de 2000. Foram trabalhadores que 

deixaram a cidade em busca de melhores oportunidades laborais (de sobrevivência, 

sustento da família), como salienta Conceição179: 

Essa perda da cooperativa, do frigorífico as pessoas ficaram sem 
empregos. Fez com que muitos migrassem à região Serrana, para Caxias 
do Sul (cerca de 15 mil santanenses vivem lá) e cidades circunvizinhas. 
Temos um ônibus direto para lá todos os dias.  

 

Apesar das sérias restrições no mercado de trabalho, os santanenses contam 

com alguns segmentos que estão prosperando e gerando novas oportunidades de 

renda. Entretanto, há que se ter conhecimento técnico e disposição para aprender 

diferentes habilidades, pois são ofícios sazonais que dependem da época correta 

para o plantio, poda, colheita, correção do solo, etc., como é o caso das culturas de 

citros, da uva, da fabricação do vinho, só para citar alguns.  

A fabricação de vinhos teve suas primeiras iniciativas no início da década de 70 

(ENGELMANN, 2009), ainda durante o chamado “Milagre Econômico Brasileiro180”. 

Foi um período em que o incremento empresarial mostrava-se animador, pois 

surgiram várias iniciativas interessantes que, de certa forma, dinamizaram a 

economia santanense.  

O cultivo da uva para a produção de vinho teve seus experimentos após a 

segunda metade do século XX e tem mostrado vigor com a presença de vinícolas de 

renome no mercado internacional de vinhos. Após a instalação da vinícola 

Cordilheira de Santana e da Cooperativa Viti-Vinícola Aliança181, decorreram outros 

investidores, como a Cave Don Gabriel, a Seagram do Brasil Indústria e Comércio 

Ltda (Vinícola Almadén182) seguida, em 2000, da instalação da Livramento Vinícola 
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 Entrevistado, 2011. 
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 Em 1969 a 1973 durante o regime militar no governo de Médici. 
181

 A Cooperativa Viti-Vinícola Aliança origina-se da Vinícola Livramento, pertencente ao grupo 
japonês Hombo, maior produtor e distribuidor de bebidas do Japão, que se instalou em Sant´Ana do 
Livramento para produzir vinhos para aquele país, bem como para o mercado brasileiro.  No entanto, 
o grupo vendeu o investimento para a Aliança, em 2005 (ENGELMANN, 2009). 
182

 Segundo entrevista com o sr. V. Silveira, “a Almadém chegou aqui em 1982 e gerou, no início, 300 
empregos só para matar formiga! Empregos com carteira assinada!” 
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Industrial Ltda, da Vinícola Palomas, da Vinícola Carrau, e, recentemente, da Miolo 

Wines S/A183 e da Vinícola Salton184.  

O setor do vinho sinalizou a segunda melhor taxa de especialização, ou seja, 

um QL acima de 20, significando alta especialização. Além disso, ocupou o terceiro 

lugar como empregador dentro dos segmentos que apresentavam o QL acima de 

1,5. 

 

 
Gráfico 17 - QL de alguns segmentos que compõem o bloco da indústria de 
transformação, em Sant‟Ana do Livramento, ano 2006. 
Fonte: Adaptado do Território Paiva, 2008. 

 

De acordo com Andrade Jr (2009), assessor de imprensa do Instituto Brasileiro 

do Vinho (IBRAVIN), a Região da Campanha, com cerca de 1.500ha, consolidou-se 

como produtora de vinhos finos na década de 80. Tornou-se, um polo produtor onde 

são cultivadas, exclusivamente, castas de Vitis vinífera, com predominância das 

uvas tintas Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Cabernet Franc, Pinot Noir; Touriga 

Nacional, Tempranillo e, entre as uvas brancas, destacam-se Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Pinot Griogio e Ugni Blan (Trebbiano). 
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 Em 2009, a Miolo Wines integrou quatro empresas de produção em três regiões brasileiras: 
Vinícola Miolo (Vale dos Vinhedos/RS), Projeto Seival Estate e Vinícola Almadén (Campanha/RS) e 
Vinícola Ouro Verde (Vale do São Francisco/BA), além da comercializadora Miolo Wine Group. 
184

 A Vinícola Salton adquiriu 700ha para o plantio de uvas em Sant‟Ana do Livramento 
(ENOEVENTOS, 2011). 
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A região da Fronteira da Paz é reconhecida como apropriada para o 

desenvolvimento de castas de uvas nobres (Gráfico 18). Para Ferreira (2005), as 

características edafoclimáticas foram os principais critérios motivadores à instalação 

dos vitivinicultores185 na região, cujo clima é seco no período de amadurecimento 

das uvas, e o solo e o relevo otimizam a qualidade da  matéria-prima, tornando o 

produto final mais competitivo e valorizado.   

 

 

Gráfico 18 - Dados absolutos da produção de uva em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período 
de 1980 a 2010. 

Fonte: Anuários Estatísticos, FEE; IBGE, 1971 a 2010. 

 

Em entrevista, Moreira (2011) comentou acerca do cultivo de uvas: “Todos 

querem terra para plantar uva! Os “colonos186” estão cultivando uva de mesa e os 

produtores maiores cultivam a uva para fabricar vinho”. 

Além de abrir novas frentes de trabalho e de expandir a escala de produção, é 

premente que as instituições, tanto as normativas como as de ensino, assumam o 

elo de impulsão da cadeia vitivinícola, oferecendo informações à sociedade com 

                                                           
185

 Fornecedor de matéria-prima para as vinícolas (ENGELMANN, 2009). 
186

 Referindo-se aos assentados rurais. 
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vistas a preparar as pessoas às novas demandas por trabalho especializado, 

abrangendo, inclusive, todos os setores das atividades da agroindústria187. 

Esse é um aprendizado que deve ser auferido pelas escolas técnicas, pois 

existe um nicho de trabalho que promete rendimentos de ordem social. Tal 

preocupação vem à tona entre as palavras proferidas pelo entrevistado, prof. Ângelo 

Sant‟Anna: “Em janeiro, há grande procura por mão de obra nas vinhas. Mas é 

sazonal. Observamos que essa mão de obra, sem preparação, vai para Vacaria 

colher maçãs”.  

Considerando a relevância do setor vitivinícola para Sant‟Ana do Livramento, 

faz-se uma breve contextualização acerca da representação da Taxa de 

Especialização, cujo levantamento foi realizado em 2009 (MARQUETTO; MOTTA, 

2010). Identificou-se que a vitivinícola impõe-se com uma Taxa de Especialização 

(QL) com indicação de 5,07, ou seja, bem acima do QL 1,5, típico do produto 

destinado à exportação. O cultivo da uva vinífera apresentou um QL 4,13 (nos 

municípios do entorno, o QL era abaixo de 1), cuja participação, na produção do Rio 

Grande do Sul, é de 41,63%.  

De acordo com pesquisas realizadas na EMBRAPA (TONIETTO; 

CARBONNEAU, 1999), os vinhos elaborados, nas safras de 1991 a 1994, com uvas 

provenientes de Sant‟Ana do Livramento, revelaram grandes diferenças de tipicidade 

dos vinhos da Serra Gaúcha, por apresentarem uma tonalidade rubi mais 

acentuada, menor intensidade de cor,  menor acidez e menor adstringência. 

Os indicadores da indústria do vinho apresentam o QL mais significativo para o 

Município de Sant‟Ana do Livramento. No triênio 2004/2006, o valor era de 21,04, o 

mesmo QL apresentado na Região da Campanha da qual Sant‟Ana do Livramento 

faz parte.  

Esse é um setor multiplicador de trabalho e de renda, uma vez que envolve um 

leque de subsetores e abrange as produções primária, da cultura da uva; a 

secundária, do processamento do vinho; e a terciária, do comércio, turismo e 

energia.   

                                                           
187

 Desde 2008, Sant‟Ana do Livramento possui o Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria, 
Unidade da Universidade Estadual.  
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5.4.3   Produção terciária: serviços – comércio, turismo e energia 

 

Considerando que os produtos da energia e do turismo derivam do processo de 

conversão e, para ofertá-los ao consumidor, seus bens e serviços necessitam ser 

comercializados, optou-se por agrupá-los juntamente com o item do comércio.  

O terceiro setor de Sant‟Ana do Livramento acompanha a dinâmica comercial 

típica de fronteira, expressando singularidades como: localizar-se distante dos 

centros nacionais, deparar-se com legislações diferentes entre nações e com 

variações cambiais monetárias, ser geminada e conurbada com Rivera.  

Tradicionalmente, as lojas, no comércio, foram constituídas por imigrantes 

árabes, libaneses, palestinos, muitos deles estigmatizados188 por “turcos189” e 

“pouco confiáveis”. Entre os pioneiros no comércio, estão famílias cujos sobrenomes 

são Chein, Salin, Abdallah, Hillal, Kazzaka, Mansur, entre outros.  

Para Aseff (2011), os imigrantes e descendentes árabes preferiam as 

atividades varejistas, da informalidade, do comércio ambulante. Também investiram 

em armazéns, lojas de vestuários, cama, mesa e banho, supermercados e hotéis. 

Segundo a autora, o comércio da cidade vincula-se aos imigrantes jordaniano-

palestinos desde as décadas de 50 e 60, quando traziam mercadorias do Oriente 

para serem vendidas no sul da América do Sul.   

Mas este quadro tradicional (Fotografias 33 e 34) sofreu algumas alterações 

devido ao decréscimo do conjunto das empresas do parque industrial, inclusive com 

o encerramento de algumas delas, seguido da hiperinflação (década de 80) e 

maxivalorização da moeda nacional (década de 90), que afetou o comércio da 

fronteira, desabrigando grande fatia da força de trabalho.  

 

                                                           
188

 Estigma, na concepção de Goffman, é utilizado “em referência a um atributo profundamente 
depreciativo [...]” (GOFFMAN, 1988; p.13). 
189

 Nome que foi utilizado, de forma confusa e generalizada, para se referir aos imigrantes (1880 a 
1950) sírios, libaneses (antigo Império Turco-Otomano), palestinos ou egípcios (CHIPOLLINO, S/D). 
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Fotografias 33 e 34 - Comércio tradicional de Sant‟Ana do Livramento e camelódromo e a 
Intendência de Rivera-UY. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

A conjuntura de crise na fronteira começou a minimizar, na medida em que as 

lojas dos free shops190 e outros pontos comerciais (hotel, restaurantes, etc.), 

inclusive do comércio informal, maximizavam a oferta de postos de trabalho, 

ampliando o abrigo à reserva da força de trabalho. Isso foi possível pela crescente 

vinda de compradores de outras cidades para a Fronteira da Paz. 

O antagonismo entre privações e bonança do comércio, em Sant‟Ana do 

Livramento, justifica-se por uma questão tradicional, em que o protagonista desta 

situação é a (des)valorização da moeda (o efeito gangorra – tradição provocada por 

aspectos da modernidade): os uruguaios lotavam as casas de comércio santanense 

durante a década de 80, conhecida por “década perdida”, seguida da hiperinflação– 

forte desvalorização da moeda brasileira. Albornoz (2000) relata que, nessa época, 

os supermercados santanenses compravam e estocavam mercadorias, pois, de um 

dia para o outro, o custo era muito superior. Além disso, precisavam garantir a oferta 

para atender, quase que exclusivamente, à gigantesca demanda dos produtos pelos 

clientes uruguaios. 

                                                           
190 

Os brasileiros desfrutaram neste ano do melhor verão desde 1947 para o turismo devido à forte 
valorização do real, que encerrou 2010 com uma alta de 4,6% após ganhar 3,9% em 2009. Apenas 
em janeiro de 2011 gastaram 1,741 bilhão de dólares em viagens ao exterior. Em Rivera, uma cidade 
de 70 mil habitantes, isto se traduziu em uma chegada em massa de brasileiros, atraídos por uma 
enorme gama de produtos livres de impostos, num momento em que o real é cotado a 1,66 dólar e a 
11 Pesos uruguaios. Prevê-se que as 60 lojas "Free Shop" presentes na cidade alcancem, neste ano, 
os 240 milhões de dólares em lucros, segundo a Intendência. "Compram os produtos onde a 
diferença de preços é maior", afirma Gandhi Abdullah, presidente das Lojas Free Shop de Rivera, 
acrescentando que o faturamento das lojas aumentou 40% de 2009 a 2010. Perfumes, maquiagem, 
óculos de sol, sapatos, malas, raquetes de tênis, vinhos e champanhe, doce de leite, batatas fritas, 
micro-ondas, antenas parabólicas [...] (PUIG, 2011). 
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Segundo Sánchez (2002), os preços mais em conta e a ausência de produtos 

complementares e competitivos no Uruguai faziam com que o dinheiro uruguaio 

fosse sugado pelo comércio brasileiro. Em função disso, demandas locais por algum 

tipo de política compensatória foram surgindo do lado uruguaio, culminando na 

instituição legal das práticas comerciais do sistema de free shop em 1986, a partir de 

um acordo entre os dois países.  

Esse quadro mudou com a forte valorização da moeda brasileira, por conta do 

Plano Real em 1994, vindo a favorecer, sobretudo, o comércio dos free shops 

(Fotografia 35 e 36) em Rivera pela maciça presença de compradores brasileiros em 

busca de produtos importados, principalmente bebidas e laticínios. Paralelo a isso, a 

dinâmica econômica também refletiu, negativamente, no comércio santanense, que 

apostava na oferta exclusiva aos compradores uruguaios. 

 

          
Fotografias 35 e 36 - Departamentos de Free Shops em Rivera-UY 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Porém, as empresas menos endividadas, que tinham como principal clientela a 

população regional e que vendiam com pagamentos parcelados, tiveram meios 

estratégicos para suportar a crise. Os “doble chapas”191 também encontraram lugar 

para trabalhar como operário e/ou abrir seu próprio negócio em Rivera, alguns 

ficando com estabelecimentos nos dois lados da linha divisória entre os países.  

                                                           
191

 Segundo Albornoz (2011), “os carros aqui de Santana e Rivera tinham as duas chapas, então se 
dizia „doble chapa‟. Quando não deixaram mais ter esse tipo de carro, os carros valiam uma fortuna 
[...]. Mas a expressão „doble chapa‟, faz acho que 40 anos que não tem mais carros „doble chapa‟, 
mas a gente ainda diz: “eu sou doble chapa”.Tem duas nacionalidades”.  
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Mesmo assim, entre a esperança e desesperança, a certeza, incerteza e riscos 

tão característicos da modernidade, a massa de desempregados se obrigou a inovar 

formas de sobrevivência, optando, inclusive, por investir no setor de serviços, como 

profissionais liberais. Os mais ousados se arriscaram a abrir lojas, tornando-se 

proprietários de bares, salões de beleza, lanchonetes, armazéns, entre outros 

(MARQUETTO; RIEDL, 2010). Muitos deles, possivelmente integraram os altos 

índices de informalidade e evasão demográfica. 

Por outro lado, na tentativa de sair do amadorismo pela inexperiência nos 

ofícios específicos requeridos nas atividades do comércio e pela escassez na 

obtenção de trabalho regular e permanente, muitos procuraram aperfeiçoamento em 

cursos técnicos, inclusive em Montevidéu. As ocupações basearam-se nos mais 

variados misteres como: cabeleireiros, maquiadoras, garçons, jardineiros, pedreiros, 

serventes, atendentes e vendedores (DÁVILA, 2011)192.  

Tal angústia foi compartilhada por Bentancur (2011) que, após enfrentar 

problemas com a atividade comercial familiar, profissionalizou-se na área de 

comércio exterior. Recorre-se, pois, à sua fecunda experiência ao contribuir com o 

entendimento das dificuldades pelas quais os trabalhadores estavam passando:  

Tinha uma renda estável, né [...] Quando estava no tempo que trabalhava, 
tinha uma renda estável [...] Casado, dois filhos, tranquilo, sem problema. 
Em 94, inicia o MERCOSUL: houve turbulência, quebra, problemas, 
dificuldade financeira, dívida com tributos, dívida bancária [...] Coisa que 
não acontecia até então. Foi somando desde 75 até 94: 19 anos totalmente 
sem problemas. Da noite pro dia: problemas. Quer dizer, e esse exemplo 
que eu cito, são meu e de outros, né. Esses outros estão incluídos nessas 
quatro empresas que eu já citei aqui, que fecharam (BENTANCUR, 2011). 

 

O comércio de fronteira circula via transações cambiais, de contrabando, de 

fluxo migratório, etc., através das quais a sociedade se adapta à rede de indivíduos 

fornecedores dos recursos necessários à manutenção do sistema de fronteira. Isso 

favorece o surgimento dos cambistas (ambulantes193 que trocam moeda 

estrangeira), os promotores da hotelaria, a irrupção de lojas de todos os gêneros, 

etc.  

                                                           
192

 Entrevistado, 2011. 
193

 Preteritamente intitulados também de mascates, sobretudo os vendedores ambulantes e/ou 
pequenos comerciantes originários da Síria e do Líbano, que percorriam a fronteira vendendo 
mercadorias trazidas do Oriente.  
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O risco enunciado pelos fluxos que se desenvolvem e se acentuam, conforme 

os acordos comerciais, ou as desvalorizações monetárias, resultam na ameaça do 

desequilíbrio socioeconômico, ou seja, no crescimento desigual típico das zonas de 

fronteira contíguas. Esse tipo de “sinapse é frequentemente o foco de assimetrias 

espaciais” (CUISINIER-RAYNAL, 2001, p.219). A Fronteira da Paz não está isenta 

dessas assimentrias, pois é constituída pela sociedade estruturada pela simbiótica 

cidade-gêmea. Entre os ditados populares, é comum ouvir: “quando um lado está 

bom, o outro está ruim”, “efeito gangorra”, “quando a economia brasileira está em 

crise, a fronteira obtém sucesso econômico” (ALBORNOZ; 2000).  

A opinião do empresário, cuja informação reporta a uma experiência 

acumulada desde sua infância no ramo comercial, coloca-o na condição de um 

homem do espaço público que percebe a evolução do comércio em diferentes 

épocas:  

A expansão do comércio foi na década de 80, quando ficou pronto o prédio 
novo da loja, aí meu pai faleceu, e eu vim para cá. Eu estava em Porto 
Alegre nessa época [...]. Depois, o meu irmão se formou e voltou, ficamos 
trabalhando juntos disso na década de 80, e foi muito boa, porque tinha um 
comércio muito grande com o Uruguai. Eles vinham comprar aqui, não 
existia o MERCOSUL, então, para eles, ter acesso aos produtos brasileiros 
só vindo comprar aqui (HILLAL, 2011). 

 

Ainda, na segunda metade da conturbada década de 80, a Câmara dos 

Vereadores autorizou as lojas a abrirem aos sábados à tarde, com adesão para abrir 

aos domingos. Essa medida se justificou para que as pessoas (residentes e turistas) 

sem tempo para comprar durante a semana, pudessem fazê-lo aos sábados e aos 

domingos. Isso provocou desconforto entre alguns trabalhadores por terem de 

aumentar sua jornada de trabalho. Conforme o entrevistado Gonzales (2011), 

presidente do sindicato dos comerciários, 

O “sábado inglês” ocupou de domingo a domingo a vida das pessoas. 
Imagina que estamos caminhando para o Comércio dos free shops em 
Livramento. E daí como é que ficam as famílias trabalhadoras? Será que 
vão conseguir trazer de volta as famílias que foram embora? 

 

Novamente, a narrativa traz à tona a questão dos trabalhadores que se 

evadiram da cidade, notadamente quando o comércio fronteiriço brasileiro viu-se 

endividado de um dia para o outro.  
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Mas o tradicional comércio santanense se diferencia dos modernos 

departamentos de free shops por facilitar a compra de artigos, seja por parcelas de 

pagamentos mensais em espécie ou cheque, seja pelo pagamento com cartões de 

crédito nacional (os free shops só vendem com cartão de crédito internacional ou 

com pagamento em espécie). Moreira (2011) revela que outra estratégia do 

comércio são os convênios que facilitam a compra aos trabalhadores santanenses 

vinculados a instituições e/ou organizações. 

Além disso, são ofertadas mercadorias de baixo preço como móveis, 

vestuários, eletrodomésticos, etc., todas as quais presentes em lojas locais e 

também em grandes redes empresariais, tanto estaduais como nacionais, a exemplo 

das redes de lojas: Quero-Quero, Pompéia, Grazziotin, Casas Bahia, 

Supermercados Big, Colombo, Dellano, Total, Tumelero, entre outras. 

Quem menos acredita em Livramento são os santanenses, porque aqui nós 
temos lojas Quero-Quero – mais do que dobrou a loja -, Colombo: dobrou a 
loja. Aqui tem Grazziotin, está com 4 lojas [...]. Tem grandes redes de 
comércio. Ninguém imagina que uma “Grazziotin”, com a estrutura que tem, 
vai vir pra cá sem um estudo de mercado. Então, nós temos perspectivas. 
Nós temos aqui 20 mil aposentados, mas, bom, aposentado não produz, 
mas gasta! Então, a renda é igual ao produto. Se tu vais gastar, vais gerar a 
produção de bens e serviços. Nosso PIB depende 70% do setor de serviços 
(SANTANNA, 2011). 

 

A vinda destas empresas interferiu no modo de vida das pessoas, ao passo 

que o grau de instrução fora exigido para a elaboração de atividades que 

envolvessem tecnologias, como conhecimentos de informática, conforme salienta 

Dávila em entrevista (2009): 

Colombo, Total e Tumelero, que começam a chegar na cidade com uma 
estrutura totalmente diferente, com computadores, onde o pessoal daqui. É 
uma luta que pessoas tivessem já um preparo e uma capacitação na área 
de informática para poder trabalhar. 

 

Além das redes de lojas nacionais, ao percorrer a Avenida Internacional e a 

Praça General Flores da Cunha (paralela à linha divisória dos dois países), é visível 

a presença de inúmeros empreendimentos de santanenses que vendem confecções 

(Fotografias 37 e 38), armarinhos, medicamentos e alimentos.  
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Fotografias 37 e 38 - Comércio tradicional santanense, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do Município, no período de 6 

anos, Sant‟Ana do Livramento foi ocupada por 1.678 novas empresas (Tabela 8), 

denunciando a efervencência do setor pelo alto consumo no contexto da atualidade. 

Tabela 8 - Número de empresas que iniciaram e encerraram suas atividades no período de 2004 a 
2011; saldo das empresas nos anos relacionados. 

ANO 
NOVAS 

EMPRESAS 

BAIXAS DE 

EMPRESAS 

SALDO DAS 

EMPRESAS 

2004 387 303 84 

2005 601 329 272 

2006 587 304 283 

2007 490 219 271 

2008 419 222 197 

2009 342 160 182 

2010 382 160 222 

2011 até mar. 229 62 167 

Total de empresas 1.678 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento do Município de Sant‟Ana do Livramento, 2011. 
 

Segundo informações fornecidas por e-mail pelo Secretário Municipal de 

Desenvolvimento (2011): 
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Estimamos que cerca de 3000 empregos diretos tenham sido gerados no 
último ano (2010) em Sant‟Ana do Livramento. A CEF [Caixa Econômica 
Federal] apresenta um número de 3.300 registros em novos PIS [...] 168 
[empregos] foram registrados nas novas agroindústrias, novas empresas e 
universidades: Unipampa, Escola Técnica Federal, Eletrosul, Miolo, Salton, 
Pompeia, Dellano [...] (ARAGON, 2011). 

 

O comércio tem garantido importante espaço aos trabalhadores e, como já 

assinalado por Aragon, 2010 surpreendeu pela vertiginosa ascendência sobre os 

demais setores.  

A distribuição da população, ocupada por agrupamento de atividade, mostra 

que a administração pública supera a indústria no quesito empregatício a partir de 

2005, enquanto que a participação de ocupados, na atividade comercial e demais 

serviços, detém a maior proporção de trabalhadores a partir de 1995. 

A empregabilidade do setor da administração pública, somada aos de utilidade 

pública, alcançava patamares acima de 2.500 pessoas durante as décadas de 80 e 

90, mas a realidade modificou ao findar do século XX. Para os primeiros 8 anos do 

século XXI, a empregabilidade desse setor baixou para 2.000 trabalhadores (Tabela 

9), mesmo constatando que a participação do VAB no PIB tenha aumentado. 

 

Tabela 9 - Dados absolutos do VAB do setor da administração pública e termos relativos de sua 
participação no PIB de Sant‟Ana do Livramento-RS. Período 2000 a 2008. 

 

ANO VAB ADM. PÚBLICA VAB DA ADM. PUB. EM RELAÇÃO AO PIB 

2000 67.735.687 7% 

2005 130.815.459 14% 

2008 184.194.979 17% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). 
 

Entre 1985 e 2010, as indústrias de transformação e os serviços responderam 

pela redução das atividades ocupacionais em 83,13% (de 2.697 em 1985 passou a 

455 empregos em 2010) para 16,82% respectivamente, sendo, de certa forma, 

compensado pela colocação de pessoas nos ofícios do comércio, da agropecuária e 
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da construção civil. Chama a atenção que, nesse período, os setores mais 

tradicionais – comércio e agropecuária – foram os que se destacaram na oferta de 

empregos.  

Observa-se que a preocupação da sociedade com relação ao emprego é 

procedente, visto que a população aumentou para 8.883 pessoas, e os empregos 

chegaram a 1.443 negativos no período acima relacionado, ou seja, de 1985 a 2010. 

Na opinião de um dos entrevistados194, o comércio depende da gestão e da 

modernização para acompanhar o mercado e as exigências dos clientes: “Tem 

comércio que está fechando, porque eles [os comerciantes] não aceitam essa 

modernização. E isso eu acho que é um tipo de arrogância de se manter naqueles 

moldes dos anos 70, dos anos 50”. Na sequência, ele acrescenta: 

Eu acho que essa família Cageane foi uma delas [...] a família Saion, 
também. A loja era a melhor que havia e ainda está aberta; atualmente, 
parece um fantasma [...] Uma pena, né. Porque o comércio é uma coisa 
dinâmica, e se tu não te modernizas, se tu não assimilas as mudanças, tu 
ficas [...]. Esta última geração preferiu não investir na modernização e locar 
para os palestinos: eles abrem uma loja aqui hoje [...], fecham [...] vem outro 
e abre e assim por diante.  

 

Ainda, em suas palavras, “Livramento agora é de “turco”. Compraram as ruas 

principais: a rua Rivadávia e a rua Andradas. Tem mesquita [...] Mas “turco” não dá 

emprego!”.  Além de se referir aos parcos postos de trabalhos por eles ofertados, o 

interlocutor também emite opinião no sentido da ocupação das casas tradicionais 

para a instalação de lojas comerciais.  

A ascendência das atividades comerciais do município se reflete nas 

estatísticas e é geradora de um QL Global com alcance de 2,029195, evidenciando a 

alta especialidade no varejo, inclusive de cunho exportador e com importante 

geração de emprego que, em 2009, registrou 3.382 trabalhadores formais196.  

                                                           
194

 A identidade do entrevistado foi preservada. 
195

 Pesquisa realizada em 2009, baseada nos dados da FEE (MARQUETTO; MOTTA, 2010). 
196

 Para gerar esses dados, selecionou-se um número de empregos superior a 50 pessoas por 
seguimento e QL acima de 1,50 e, após, foi classificado em ordem decrescente (ranking). Assim, o 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (QL 3,251), comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados e 
supermercados (QL 2,980), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (QL 2,802), 
comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção (QL 2,313). 
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A maior procura pelos uruguaios por artigos no comércio de Sant‟Ana do 

Livramento se concentra nos gêneros alimentícios, móveis, gás natural, vestuários, 

produtos farmacêuticos. Com relação aos postos de trabalho, a maioria dos 

trabalhadores exerce funções operacionais e repetitivas (balconistas, 

empacotadores, caixas, etc.).  

Quanto à cadeia produtiva, observa-se que o comércio varejista gera um 

“leque” de setores necessários ao bom funcionamento do mercado, das obrigações 

legais e funcionais, como: logística, administração, contabilidade, atacados, postos 

de venda ao consumidor final, representantes comerciais, agências de fomento e o 

setor bancário, motivando, inclusive a ampliação da informalidade. 

Assim como os free shops, o comércio informal também se favorece com o real 

valorizado diante do dólar, pois comercializam produtos mundializados por preços 

reduzidos. Os gastos no comércio informal incluem compras nos camelôs, nas 

bancas de calçadas, comércio de bebidas e lanches, artesãos, vendedores de 

objetos qualificados como artesanato, nas feiras populares e na compra de lanches 

em traillers e barracas de cachorro-quente, panchos e outros.  

A informalidade se exime das contribuições tributárias e, por conseguinte, dos 

investimentos públicos destinados a melhorias na infraestrutura do município, a 

exemplo dos blocos críticos da rede sanitária e saúde do IDHM. Do contrário, no 

âmbito formal, o consumo exprime a expansão das divisas municipais, da 

arrecadação tributária nas diversas esferas e da movimentação financeira. 

A “concorrência desigual e injusta”, reclamada e conclamada por alguns 

empresários santanenses, tem base, mormente, nas seguintes experiências: na 

existência da “alíquota zero” exercida pelo comércio riverense, na oferta de 

mercadorias brasileiras entre os free shops, muitas das quais vendidas por preços 

acima de 30% mais baratas que em Sant‟Ana do Livramento. 

Por outro lado, os segmentos que atendem a hospitalidade (hotéis e similares, 

oferta gastronômica) e postos de combustíveis são beneficiados com o grande fluxo 

de turistas/visitantes consumidores e atraídos pelos free shops. Por isso, a “via de 

mão única” tem sido movimentada pelo fluxo maciço de brasileiros que atravessam a 
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linha divisória para comprar em Rivera, tal qual é a indignação de muitos 

comerciantes santanenses.  

Então, a globalização da economia produziu efeitos danosos ao local, uma vez 

que alguns ramos do comércio não suportaram tal concorrência, obrigando-se a 

encerrar ou trocar suas atividades. 
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6   AS CONSEQUÊNCIAS DA MODERNIDADE EM SANT’ANA DO LIVRAMENTO: 

TECENDO E RETECENDO OS “XERGÕES” SOBRE OS QUAIS REPOUSA A 

MEMÓRIA E AQUECEM OS “CAUSOS” NARRADOS PELOS SANTANENSES 

 

[...] estamos alcançando um período em que as  

conseqüências da modernidade estão se tornando  

mais radicalizadas e universalizadas do que antes.  

Além da modernidade, devo argumentar, podemos  

perceber os contornos de uma ordem nova e diferente,  

que é „pós-moderna‟ (GIDDENS, 1991, p.9). 

 

Devido à abrangência, à constância e à velocidade da modernidade, mais seu 

caráter de coexistência e transversalidade com a tradição, deparou-se com a 

complexa organização social de Sant‟Ana do Livramento, a qual é de difícil 

sistematização. Contudo, este capítulo é dedicado à discussão relacionada às 

mudanças sociais que o município presenciou nos últimos 40 anos (1970 a 2010), 

evidenciando os elementos valorativos nos âmbitos sociais197, culturais e 

econômicos, cujas representações sociais da tradição estão coexistindo 

transversalmente entre a multidimensionalidade198 da modernidade 

(GIDDENS,1991).  

Apoiadas em Giddens (1991), as esferas acima relacionadas envolveram o 

“ritmo da mudança” e “o escopo da mudança” em que diferentes áreas do globo são 

postas em interconexão, fazendo com que as ondas de transformação social 

penetrem virtualmente à superfície da Terra. Todas essas situações, somadas à 

existência do Estado-Nação e à completa transformação em mercadoria de produtos 

e trabalho assalariado (GIDDENS, 1991), foram responsáveis por significativas 

mudanças no município pesquisado.  

Uma vez identificadas entre as falas, as representações sociais introjetadas199 

(internalização de objetos externos qualitativos200) e projetadas pelos sujeitos 

                                                           
197

  As feições políticas aparecem em meio aos relatos dos interlocutores santanenses. 
198

 O autor destaca o capitalismo, a vigilância, o poder militar e o industrialismo como dimensões 
capazes de acelerar a expansão das instituições modernas. O industrialismo pressupõe a 
organização social regularizada da produção no sentido de coordenar a atividade humana, as 
máquinas e as aplicações e as produções de matéria-prima e bens. 
199

 A introjeção tem prioridade causal sobre a projeção e identificação dos sujeitos.  
200

 Ferenczi (1991). 
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entrevistados foram relacionadas com a plataforma quantitativa realizada para esta 

tese. Tal análise deu suporte à investigação dos elementos da estrutura social 

santanense. 

Com base nas teorias sociais traçadas por Giddens (1991), buscou-se capturar 

as consequências e as descontinuidades201 provocadas pela modernidade no 

contexto tradicional, partindo da indagação de como identificar aspectos e nuanças 

características, nas palavras do autor, nas “instituições sociais modernas202 das 

ordens sociais tradicionais”, ou seja, em que medida pode-se compreender a 

atuação de instituições modernas como, por exemplo, do Estado e do mercado 

financeiro, no contexto tradicional de Sant‟Ana do Livramento em fronteira, onde 

coexistem a cultura do contrabando e a do comércio informal como práticas 

naturalizadas? Seriam tais práticas consideradas pelos santanenses históricas e 

culturais também pelo fato de estarem presentes antes mesmo da formação do 

Estado e das leis (reportando aqui às discussões de Dumont, 1985)? 

Na medida em que a teoria e o material empírico se defrontam, foi inevitável o 

surgimento de novas perguntas e, em conseqüência, de novas problematizações a 

serem trabalhadas, segundo o eixo analítico selecionado: o da necessidade de 

operar sobre duas estruturas distintas – sociedade moderna e sociedade tradicional, 

seus modos de convivência, suas adequações e suas contradições. 

Fazendo analogia com os elementos “encaixados” em seus lugares e os 

elementos “desencaixados” que sofreram mudança em função do distanciamento do 

tempo e do espaço (GIDDENS, 1991), o suporte teórico de Dumont (1985; 1997) 

fora importante para avançar nas discussões. O conceito de individualismo, a 

afirmação do indivíduo ante a sociedade e o Estado, expresso nas obras “Homo 

hierarchicus” (1997) e “O individualismo” (1985), permite situar o indivíduo frente aos 

valores de individualismo203 na sociedade moderna e aos valores holísticos 

dispersos na sociedade tradicional. 

                                                           
201

 Noções que se vinculam ao ritmo e escopo da mudança provocada pela modernidade (GIDDENS, 
1991). 
202

 Capitalismo, institucionalismo, Estado-Nação. 
203

 Os valores do indivíduo repousam na noção de igualdade e “direitos naturais universais” (BOBBIO, 
2003), todos os quais protegidos pelo Estado moderno. 
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Dumont situa o indivíduo em dois momentos: o primeiro relacionando com 

individualismo, quando aquele é dotado de valor supremo e, num segundo 

momento, um indivíduo diluído na sociedade tradicional, caracterizando o holismo. 

Para o autor, ambas as situações são opostas e foi uma maneira de compreender a 

possível existência do individualismo em uma sociedade holista. Por isso, adotou-se, 

neste estudo, o mesmo paradigma para compreender como é possível a 

coexistência da modernidade e suas consequências no contexto tradicional da 

sociedade santanense.  

Quando Dumont (1985) cita “indivíduo”, ele se refere a um ser falante, 

pensante, o ser humano concreto que existe em todas as sociedades. Além disso, 

ele se refere a um ser moral, autônomo, independente, portador de “valores 

supremos”. Para o autor, o “individualismo” ocorre quando o indivíduo constitui esse 

valor supremo, quer dizer, o “individualismo é um valor fundamental da sociedade 

moderna”. Os alicerces da ideologia do individualismo são pautados na igualdade e 

na liberdade em que não são regidos por uma hierarquia, tornando-se iguais e livres 

frente ao Estado. 

Em contrapartida, o holismo está intimamente ligado às sociedades tradicionais 

como na Índia, em que a organização em castas (idéia de raça, classes dos povos 

da Índia) forneceu o suporte para a investigação do referido autor. Enquanto que nas 

sociedades modernas ocidentais o valor é atribuído ao indivíduo, na sociedade 

holista o valor é atribuído à estrutura social pautada na ideologia da hierarquia 

(DUMONT, 1997). O caráter de obediência e respeito às normas que regem a 

sociedade tradicional é tido como valor. Tal assertiva foi observada em campo, pois 

conforme V. Silveira, entrevistado em 2011,  

As pessoas eram bonitas, de caráter. As famílias, os compadres, as 
comadres, os farmacêuticos [ideia de hierarquia, de ser doutor, de possuir 
um título]! A palavra deu: está dada! [...] Tudo foi se renovando, renovando 
[...]. Tradicionalmente sentíamos aquele orgulho! A patroa botava aquele 
vestido, a bombachinha [...]. Antigamente era amor à terra, era civismo. [...]. 
O pai e a mãe saem para trabalhar [...] a vida “tocô no galope”! Hoje o filho 
chega assim: Me dá a chave do carro! Me dá dinheiro! Tem uma meninada 
“macanuda” [categoria hêmica. Quer dizer bonita, linda]! Tu chegas na 
Semana Farroupilha e entra no CTG e vê a meninada conversando, 
dançando, sapateando [...]. Bonito! Lindo! [...] Nosso pai falava só uma vez 
conosco. Esse progresso galopante também está trazendo prejuízo! Não se 
tem tempo, e outros não querem ter tempo! [...] Eu desisti de dar palestra 
em escolas porque não há respeito pelas professoras, pelos pais, pelos 
colegas! Por exemplo: eu não admito que um aluno entre com “gorro” [boné] 
dentro da sala de aula. 
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Desta forma, na sociedade de Sant‟Ana do Livramento são identificados 

aspectos tradicionais204 e aspectos modernos no sentido de coexistirem valores e 

ideologias de ambos os tipos de sociedade. Isto é, tomaram-se as características 

tradicionais (fixos205), pertencentes ao holismo (na estrutura social), ao passo que se 

atribuiu à modernidade os valores do individualismo (fluxos206).  

 

6.1  Aspectos econômicos 

 

Os aspectos econômicos da sociedade santanense correspondem a diversas 

modificações nas esferas sociais do município pesquisado. Considerando que a 

organização social tradicional é diferente da organização social da modernidade, 

tem-se que, antes da divisão social do trabalho, o tempo e o espaço eram 

percebidos, inseparáveis e simbióticos. 

A produção econômica caracterizava-se pela monocultura, artesanato, enfim, 

pelo cenário físico da atividade social, principalmente nos ofícios exigidos no meio 

rural. É interessante salientar que o conhecimento técnico era monopolizado por 

poucos proprietários de terra, aos quais também era inacessível o conhecimento 

acadêmico e científico, configurando um tipo de sociedade pré-moderna. 

A divisão social do trabalho se impôs fortemente durante a industrialização da 

carne, no início do século passado, objetivando o aumento da produtividade para 

atender mercados internacionais. Aqui já se faz presente o distanciamento do tempo 

e do espaço com a utilização da logística de navegação seguido da utilização da 

aviação, para transportar mercadorias a territórios longínquos, ou seja, à Europa e 

aos Estados Unidos da América. 

                                                           
204

 Convém salientar que será tratado o termo “tradição” do mesmo modo que Dumont (1997) pelo 
fato de esta sociedade ter existido antes da presença e forte influência da modernidade sobre ela.   
205

 Hierarquia, poder, subserviência. 
206

 Impermanência das coisas no lugar, que se modifica de acordo com o tempo e espaço. Algo 
contínuo, de passagem. Segundo Bauman, os fluxos dizem respeito a ideia de fluido, líquido, 
escorregadio. 
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Dentro do recorte temporal desta investigação, a planta industrial da cidade, 

sobretudo no que se refere à transformação da matéria-prima da carne e da lã, fora 

a maior propulsora na geração de empregos e rendas durante o século passado. O 

fechamento destas empresas surtiu o desemprego em massa a partir da década de 

80.  

As questões de ordem sistêmica e estruturais ou externas ao indivíduo, como é 

o caso da situação do mercado mundial (sistêmico) que culminou na desvalorização 

da carne bovina, essencialmente produzida em Sant‟Ana do Livramento, e 

determinando o fechamento dos frigoríficos, de fato foi um fator de grande 

importância no desemprego da população que dependia do trabalho assalariado. 

No entanto, a permanência da população na situação de crise socioeconômica, 

possui, inclusive, uma conotação subjetiva, fruto de um ethos207, que permite as 

consequências destes acontecimentos, os quais serão abordados mais adiante, 

entre os aspectos culturais. 

Com o fechamento das principais indústrias, o comércio e os serviços 

assumiram a liderança do setor que se destaca na dinâmica econômica do 

município. Tanto um quanto outro aprofundaram os efeitos na estrutura básica dos 

costumes tradicionais, visto que as exigências pela especialização do trabalho e da 

criação de necessidades se tornaram imprescindíveis.  

O setor de serviços alavancou majoritariamente em detrimento da indústria que 

fora se tornando mínima. Conforme os dados censitados pelo IBGE entre 2004 e 

2006, o setor santanense de alojamento e alimentação empregou formalmente 1.769 

trabalhadores.  

É interessante destacar que, nesse mesmo período, a maior participação 

setorial da população empregada é dos serviços (70,22%), nos quais estão incluídas 

as atividades hospitaleiras208 e de transportes. Pressupõe-se que, por isso, as 

receitas municipais evidenciam uma crescente divisa agregada pela soma da 

arrecadação dos tributos sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

                                                           
207

 “Os aspectos morais (e estéticos) de uma dada cultura, os elementos valorativos foram resumidos 
sob o termo „ethos‟, enquanto os aspectos cognitivos, existenciais foram designados pelo termo „visão 
de mundo‟” (GEERTZ, 1989, p. 143). 
208

 Loowod; Medlik, 2003. 
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(ISSQN), o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o 

Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis (ITBI) que resultou no 

aumento de 2.945% entre 1995 a 2010.  

Diferentemente da década de 90, em que a grande fatia dos empregos estava 

no setor industrial, nas seguintes décadas o trabalhador sempre encontrou maior 

oferta nos setor de serviços (comércio e turismo), recaindo sobre os mesmos a 

responsabilidade em liderar a produção social de postos de trabalho no local. 

Contudo, os segmentos dos trabalhadores agropecuários, de volante da agricultura 

e dos serviços de auxiliar de contabilidade respondem pela maior manutenção dos 

postos de trabalho registrados no censo do IBGE de 2006, contrapondo o segmento 

do comércio varejista, que apresenta forte período de sazonalidade anual (férias 

escolares, feriados) e de maior rotatividade de trabalhadores.  

É interessante perceber que os dois setores de menor variação relativa 

empregatícia correspondem ao agrupamento do comércio e dos serviços que, 

somados à agropecuária, são os setores de maior número absoluto de empregos. 

Em termos relativos, o setor dos Serviços Industriais de Utilidade Pública 

(abastecimento de água, energia elétrica e distribuição de gás encanado) se 

destacou com uma variação positiva de 267% na geração de empregos.  

Como entender os ciclos econômicos que empregam e desempregam tantas 

pessoas? Por que aquelas pessoas continuam solicitando a (re)ativação do mesmo 

sistema que já provocou desemprego em massa?  

As alterações cíclicas da produção econômica local resultaram da interação 

entre o local e global, entre tradição e modernidade. A princípio, tem-se a questão 

macroeconômica, que influenciou grandes investimentos em Sant‟Ana do 

Livramento como demonstrado na tabela 11:  
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Tabela 10 - Visão global do ciclo socioeconômico em Sant‟Ana do Livramento-RS. Período de 1920 a 2010. 

Período 
Processo de 
tradição ou 

modernidade 
Setor Segmento 

Capital / 
investimento 

Produção social Cadeia produtiva Mercado 
Encerramento - 
consequências 

Década/ 
ano 

Tradição Pecuária 
Bovino e 

ovinocultura 
Nacional Pouca geração de empregos Insumos, transporte Interno/externo ------- 

20 a 80 

Modernidade/ 

tradição 
Indústria 

Frigoríficos Estrangeiro 
Geração em massa de 

empregos; 
Desemprego em massa 

Insumos para o gado; 
grande produção da 

pecuária (bovino) para 
atender mercado, 

transporte 

Interno/externo 
Desemprego em 

massa; falência de 
fornecedores 

Lanifícios Nacional 
Geração de empregos; 

desempregos 

Insumo; grande produção 
da ovinocultura para 

atender mercado, 
transporte 

Interno/externo 

Produção da 
ovinocultura 

apresenta queda 
subsequente 

70 a 2010 
Modernidade 

Indústria, 
fruticultura 

Vitivinicultura 
Nacional / 

estrangeiro 

Geração de empregos 
sazonais; mão de obra 

qualificada 

Transporte, especialização 
tecnológica 

Larga escala: produção 
tipo exportação; 

Pequena escala: mercado 
interno 

------- 

Agricultura Arroz e soja Nacional Geração de empregos 
Insumos, transporte, 

especialização tecnológica 

Produção tipo exportação; 
Forte dependência da 

concorrência dos países 
do Mercosul 

Soja: forte oscilação 
na produção 

Arroz: crescente 
produção 

20 a 2010 

Modernidade 

Comércio 
formal 

 

Free shops 
Estrangeiro/nac

ional 

Geração de empregos; 
ampliação da oferta de 

serviços gerais; impactante 
aumento demográfico; turismo 

de compras em massa 

Forte dependência cambial, 
importação, transporte, 

especialização tecnológica 
Externo ------- 

Tradição 

Comércio em 
geral 

Nacional 

Geração de empregos; 
ampliação da oferta de 

serviços gerais; turismo de 
compras 

Forte dependência cambial, 
transporte 

Interno/externo 

Desemprego; dívidas 
financeiras; 

encerramento de 
empresas comerciais 

Artesanato Nacional 
Geração de postos de 

trabalho; difusão cultural 
Insumo, conhecimento 

empírico e cultural 
Interno/externo ------- 

Modernidade 
Comércio 
informal 

Camelôs Nacional 
Geração de postos de trabalho 

(informal) 
Transporte, comércio, forte 

dependência cambial 
Interno/externo ------- 

Tradição Contrabando 
Nacional / 

estrangeiro 
Geração de postos de trabalho 

(informal) 
Forte dependência cambial, 

transporte 
Interno/externo ------- 

Modernidade 

Turismo 
Hospitalidade, 

compras 
Nacional 

/estrangeiro 
Geração de postos de trabalho 

temporário, empregos 

Forte dependência cambial, 
insumos, conhecimento 

especializado, transporte 
produção tipo exportação ------- 

Indústria/ 
serviços 

Parques 
Eólicos 

Nacional / 
estrangeiro 

Geração de postos de trabalho 
temporário, empregos 

especilizados 

Insumos, manutenção, 
tecnologia, transporte 

produção tipo exportação ------- 

Fonte: Elaborado pela autora, 2011. 
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As regras e os recursos delineados na produção e na reprodução da ação 

social são também um meio de reprodução do sistema (GIDDENS, 1993). Por isso, 

infere-se que os ciclos econômicos identificados em Sant‟Ana do Livramento são de 

ordem sistêmica com forte impacto na estrutura social do município. 

O fluxo de pessoas interessadas em consumir os artigos importados e 

oferecidos por um preço mais acessível modificara a esfera trabalhista (operadores 

de caixas registradoras, horas de trabalho, rodízio de escalas nos horários de 

trabalho) e de interações sociais. Uma fatia da comunidade empresarial, política e 

acadêmica santanense demonstra otimismo com relação à intensa presença de 

turistas devido ao favorecimento cambial entre as moedas do dólar e o real.  

 
Fotografia 39 - Turistas entre os campos da Campanha Gaúcha, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Assim, o trade da hospitalidade turística de Sant‟Ana do Livramento tem 

realizado novos investimentos na oferta de atrativos (Figura 39) e melhores 

cômodos na hotelaria e qualidade na gastronomia. Para Coronel (2011),  

A disponibilidade hoteleira da fronteira é de 3 mil leitos. A grande maioria 
dos turistas vem e vão embora no mesmo dia porque não tem espaço 
hoteleiro para aportar todas as pessoas que vem para cá. A cidade não 
comporta tanto movimento. [...] Segundo pesquisa divulgada pelo Ucha 
(jornalista da Zero Hora), os free shops trazem resultados benéficos com o 
turismo – 30 dólares gastam nos free shops e 70 dólares são gastos em 
diversos outros segmentos como postos de gasolinas, hotéis, alimentação. 
Para mim foi uma surpresa, porque parece que era diferente, ao contrário, 
que esse processo era inverso. 
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De acordo com Marquetto; Motta (2010)209, o potencial de turismo de Sant‟Ana 

do Livramento  é o setor de maior especialidade capaz de alavancar a economia, 

uma vez que a cadeia produtiva dos meios de hospedagem consome produtos 

necessários à alimentação e bebidas, higienização, manutenção, utilização dos 

modais, capacitação de serviços hospitaleiros, utilização dos serviços 

administrativos, contábeis e de segurança, o setor bancário e demais correlatos.  

Diante desse contexto, surgem empresários que estão diversificando seus 

negócios e apostando na alternativa de renda com investimentos no setor da 

hospitalidade (Fotografia 40). No entanto, a abertura de novas pousadas e hotéis 

fazenda prescindem de avaliação mercadológica devido à alta expectativa e 

investimentos realizados por parte dos pequenos empresários.  

 

 
Fotografia 40 - Paisagem rural de um hotel fazenda, em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

 

                                                           
209

Pesquisa realizada em 2009, publicada no VII Congresso Brasileiro de Turismo Rural CBTUR, em 

2010, cujo estudo foi acerca da taxa de especialização no período de 2004 a 2006, encontrada em 
Sant‟Ana do Livramento, cujo índice nos meios de hospedagem foi QL 4,394, portanto, considerado 
produto de exportação, uma vez que apresenta QL acima de 1,5.  



199 

 

 

Segundo depoimento do empresário/agropecuarista, proprietário do setor 

hoteleiro, Ibargoyen (2011), “acho que está havendo uma confusão com a presença 

dos free shops [...] e o pessoal está um pouco impactado com a mudança e não 

estão fazendo uma leitura correta com a vinda maciça dos turistas”.  

A Universidade da Região da Campanha (URCAMP) e a Universidade Federal 

do Pampa (UNIPAMPA), Campus de Sant‟Ana do Livramento, também atraem 

muitos estudantes e profissionais oriundos de outras cidades e estados, favorecendo 

a economia local com o acréscimo da demanda por moradia, aumento do fluxo de 

pessoas que utilizam os meios de transporte, frequentam bares e restaurantes, 

hotéis, farmácias, supermercados, postos de combustíveis, entre outros setores do 

comércio varejista.  

Além do potencial econômico, dos serviços turísticos e do comércio, Sant‟Ana 

do Livramento conta com o Complexo Eólico Cerro Chato, fundado em 01 de 

fevereiro de 2010. O complexo prevê a instalação de três Parques Eólicos que 

somam 90 megawatts de potência, o suficiente para abastecer uma cidade com 660 

mil habitantes. Ao todo, serão 45 aerogeradores (turbinas aéreas), com torres de 

108 metros de altura, de forma a alocar investimentos na ordem de R$ 400 

milhões210, previsão esta retirada do jornal Zero Hora em junho de 2010.  A energia a 

ser gerada foi comercializada em 2009, no primeiro leilão exclusivo de energia eólica 

realizada pelo Governo Federal. 

As obras executadas estão sob a responsabilidade da Eólica Cerro Chato SA, 

constituída pela parceria entre a Eletrosul211 (90%) e a Wobben (10%). Esta última 

conta com o suporte da alemã Enercon, que fabrica os equipamentos no Brasil. A 

Eólica Cerro Chato SA é a responsável pela implantação, manutenção e operação 

das usinas.  

                                                           
210

 Mescolotto diz que a ampliação da estrutura da usina eólica será viabilizada por meio de um novo 
financiamento junto a um banco da Alemanha, com atuação na triangulação de financiamento por 
meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Fonte: Portal Pequenas 
Centrais Hidrelétricas, 2011. 
211 

Segundo Eurides Mescolotto, presidente da Eletrosul, “voltamos à geração de energia 13 anos 
após a privatização” (ELETROBRAS, 2011). A Eletrosul é uma das subsidiárias da Eletrobrás. 
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A montagem das torres iniciou em janeiro de 2011 e a operação comercial das 

três usinas está prevista para julho de 2012212. Segundo Ibargoyen (2011):  

Livramento conseguiu ter aprovada, através dos leilões, a instalação do 
segundo Parque Eólico. O primeiro já está em fase bem adiantada, no Cerro 
Chato, são 45 geradores e mais da metade já estão instalados. Com o 
segundo Parque Eólico serão mais de 90 MW [...] a energia é necessária ao 
desenvolvimento e as universidades poderão discutir e colocar essa região 
no patamar que ela merece, ou seja, de ocupação de um espaço 
sustentável, de geração de emprego e de renda [...]. 

 

De acordo com o presidente da Eletrosul, Eurides Mescolotto, haverá muitas 

vantagens econômicas que serão geradas pelo Parque Eólico para o município, a 

exemplo do retorno de ICMS, que contribuirá com cofres públicos com cerca de R$ 

80 milhões de reais para o orçamento. De R$ 80 milhões de reais213, Sant‟Ana do 

Livramento recebe, via Fundo de Participação do Município, o valor correspondente 

a 2,5% sobre os 17% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), recolhidos dos proventos relacionados à geração de energia elétrica 

operada pela Eletrosul. 

Conforme informação enviada pela Secretaria de Desenvolvimento de 

Sant‟Ana do Livramento, através do secretário Sergio Aragon (2011)214, a partir de 

2014, a municipalidade prevê um aumento de 40% na arrecadação do ICMS, 

correspondendo ao valor de 12 milhões por ano e, a contar de 2017, com o segundo 

Parque Eólico, acrescerá mais 14 milhões por ano. “Neste momento, o maior 

benefício está na geração de emprego, o que faz com que circule cerca de 700 

mil/mês na economia da cidade em salários. [...] A Usina Eólica empregou 480 

pessoas com carteira assinada”. 

Verificou-se no site da agência de empregos da cidade que, em 2010, o Parque 

Eólico necessitava de técnicos em eletrotécnica, telecomunicações, JR215 em 

eletrotécnica, eletrônica, administrativo, dos quais são exigidos conhecimento básico 

do idioma inglês e experiência216. São, portanto, utilizadas mão de obra santanense 

                                                           
212 Jornal Zero Hora (2010). 
213

 Eletrobrás, 2011. 
214

 Informação enviada por e-mail em 21 de setembro de 2011, às 12h14min. 
215

 JR: júnior, nível mais elevado que o auxiliar. 
216

 Zero Hora Digital, 2010.  
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de pouca especialização, mormente por ocasião das obras de implantação e nos 

serviços de manutenção preventiva ou corretiva.  

Em entrevista realizada com a coordenadora do administrativo da usina, Lúcia 

Helena C. Machado (2011), em Sant‟Ana do Livramento foram residir profissionais, 

muitos deles com a família (aproximadamente 10 pessoas) para atender o setor de 

manutenção da Eletrosul. Além disso, cerca de vinte pessoas residem em caráter 

temporário na cidade, pois ficarão até o término das obras do Parque Eólico.  

Segundo Ângelo Sant‟Anna (2011), “começa-se a ter um vislumbre de trabalho 

um pouco maior, em função do Parque Eólico”.  

Na opinião do outro informante,  

[...] Eu acho que as oportunidades no momento são bastante limitadas. Mas 
eu acredito que temos boas perspectivas de melhoras em termos da 
energia eólica. Agora em agosto, nós já vamos para uma geração de 110 
MW [...] já está gerando energia! Acontece que devem ter direta e 
indiretamente 1000 pessoas em função da implantação. Já começou a 
geração de energia (LUIS C. SANT‟ANNA, 2011). 

 

Quanto à contratação de empresas santanenses, Machado (2011) informou 

que foram contratadas duas empresas do local para atender as obras: a empresa 

Cerro Chato Arteche e a empresa Santa Rita que, por sua vez, contrataram muitas 

outras fornecedoras. 

Os Parques Eólicos estão tendo grande repercussão junto à opinião pública e 

alimentando os sonhos da comunidade da força de trabalho em reaver efetiva 

geração de trabalho e renda. Isso apareceu nos discursos dos entrevistados que, ao 

se referirem ao fechamento do frigorífico Swift Armour, remeteram à novidade das 

usinas eólicas, como um propulsor na geração de empregos, equiparado-as à 

importância subjetiva e dos investimentos de capital estrangeiro conferidos aos 

frigoríficos em outras épocas. Também esse entusiasmo, quase que unânime, a 

respeito do Parque Eólico, evidencia um traço tradicional existente nas estruturas da 

conduta santanense: o fato de que o perfil de trabalhador do campo, de aspecto 

servil – no sentido de ofertar mão de obra – distingue-se do caráter empreendedor. 

Assim, são depositadas nas grandes empresas as esperanças de uma vida estável, 

dando uma conotação paternalista ao perfil do trabalhador santanense. 
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Fruto do “desencaixe típico das consequências da modernidade” (GIDDENS, 

1991), a reorganização das relações socioeconômicas aparecera via cultura do 

trabalho padronizado focado na produção e destinado à exportação, que atingiu 

todas as classes da sociedade santanense de modo a experimentarem a 

modernidade no momento em que se deparou com novas formas de produção em 

detrimento das formas mais simples e artesanais, historicamente existentes no 

município.   

Na década de 80, novamente com o distanciamento do tempo e do espaço, o 

advento da globalização econômica se intensificou e, como consequência do global 

ao local, esse período também está fortemente associado à “apropriação reflexiva 

do conhecimento” (GIDDENS, 1991), agora materializada na implantação dos free 

shops, em Rivera.  

Este fenômeno gerou impactos de ordem econômica, social, política e cultural, 

culminando em mudanças profundas na sociedade santanense. Apareceram 

expressivos investimentos estrangeiros, transferências financeiras (ações), 

intensificou-se o fluxo de pessoas orientadas para o consumo de massa, fatos que 

colocaram Sant‟Ana do Livramento em uma posição diferenciada da remota pacata 

cidade de interior essencialmente rural e tranquila, ou seja, “deslocando a vida social 

da fixidez da tradição” (GIDDENS, 1991), como mostra Ibargoyen (2011), em 

depoimento: 

Assim, a economia toda mudou, e esse turismo de compras faz com que 

mude a economia da cidade; é um turismo globalizado. Você sabe, a 

globalização nivela todo mundo e acaba sendo tudo pasteurizado. Então, 

nós temos uma característica diferenciada, ou seja, da tradição do campo e 

da tradição do gaúcho, do homem rural que é a maior característica, ele vai 

migrando [...]. Tem o êxodo rural. O homem rural vai perdendo esse viés 

[...]. Economicamente, ele perdeu a força, perdeu um pouco da sua 

autoestima, ou seja, ele não está conseguindo enxergar com bons olhos 

para fazer essa transação, e isso se reflete no convívio social. 
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6.2   Aspectos sociais 

 

Os dados desta investigação revelaram importantes considerações no que 

tange aos aspectos sociais santanenses. As mudanças ocorridas nos últimos 

quarenta anos apontaram alterações nos panoramas demográfico, empregatício, 

dentre outras esferas da vida social.  

Tais apontamentos são de ordem estrutural, como classe social, evasão 

demográfica, dentre outras esferas externas. Contudo, consideraram-se as 

contribuições teóricas de Giddens (2003), e privilegiaram-se, na análise dos dados 

obtidos, as questões subjetivas, no que se refere à reflexividade e à racionalidade na 

esfera da agência e do poder.  

A partir de 2000, a população de Sant‟Ana do Livramento diminuiu em 9,23%. 

Paralelo a este fenômeno, a classe “E”, bem como a informalidade, atingiram 

patamares altos, infere-se que os aspectos socioeconômicos do município estão 

críticos.  

Oficialmente, não temos pesquisa de quantos empregos informais: 178 
camelôs comerciantes brasileiros e que trabalham informalmente umas três 
pessoas em sua maioria santanenses, temos mais de 700 artesãos. É um 
segmento muito importante (CORONEL, 2011). 

 

No entanto, existe um conjunto de fatores que tornam possível o alargamento 

desta situação, cujos fomentadores são tanto de ordem objetiva, quanto de ordem 

subjetiva.   

Os valores concernentes à modernidade e à tradição coexistem e foram 

percebidos no contexto social, no que se refere aos dados estatísticos a respeito dos 

casamentos em Sant‟Ana do Livramento. O individualismo (DUMONT, 1985), 

enquanto conceito que torna o indivíduo dotado de valores supremos em detrimento 

da valorização de uma sociedade holista, pode trazer inferências acerca dos dados 

sobre a união de casais. Em 40 anos (1970 a 2010), quase 1/3 (35%) em relação 

aos casamentos civis registraram divórcio (IBGE, 2011).  
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Considerando o ritual do casamento realizado na Igreja como tradicional e que 

implica a formalização da união de um casal (registrado em cartório civil), observa-se 

que há franca diminuição por essa opção de união. Tal dado aponta para a 

possibilidade de a forma em que a união de casais é efetivada tenha mudado, ou 

seja, que o ritual do casamento na Igreja tenha o propósito de comunicar à 

sociedade que “aquele casal” está se unindo é um ritual notadamente holista. Na 

conjuntura moderna, a união de casais informalmente é fruto da interiorização dos 

valores individualistas, pois o ato de casar, unir-se, não se preocuparia com a 

realização do ritual e sua simbologia, mas sim de cumprir um desejo pessoal.   

Infere-se que, na contemporaneidade, o casamento formal não é única opção 

para formar uma família, pois na modernidade, o indivíduo considera alguns riscos 

no que diz respeito à possibilidade de se divorciar, de ter filhos, de manter um 

padrão de vida sem ter que abrir mão de alguns sonhos e realizações futuras.  

Com a implantação da democracia representada pelo direito ao voto eleitoral, o 

poder político, nos moldes do coronelismo, entrara em decadência. Porém, entre as 

ramificadas relações sociais que estruturam a sociedade santanense permanecem 

laços, ainda que “borrados” e simbólicos. Foi o que aconteceu com Glenio Lemos, 

intitulado “o último caudilho” – depois do Gen. Flores da Cunha, tido como o “último 

dos grandes caudilhos gaúchos” (CARVALHO, 1997).  

Os aspectos da modernidade já se faziam sentir de forma a confrontar-se com 

elementos valorativos diferenciados. Assim, o poder político do latifundiário foi se 

diluindo e foi contornado por distintas instituições que se posicionaram ocupando 

espaço de decisão e influência, muitas das quais reproduzindo, igualmente, formas 

tradicionais conformadas na relação de mando e obediência.  

Do conhecimento em produzir artesanalmente materiais que exigem técnica e 

habilidade, como o fabrico da chaleira de ferro fundido e da cuia de porongo217, ao 

conhecimento científico que resulta em produtos de tecnologia industrial, como o 

fabrico da jarra plástica elétrica e do vidro (Figura 41), o santanense tem 

harmonizado combinações – reincorporadas, reinventadas - para alimentar rituais 

tradicionais, como fazer uma roda de amigos para sorver o chá de mate quente 

                                                           
217

 Planta cucurbitácea ou porongueiro  de cujos frutos se fazem cuias de chimarrão ou cabaças. 
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(chimarrão), de modo a conservar as relações face a face (GOFFMAN, 1988) em 

contextos locais, seja no ambiente em família, no trabalho ou na academia. De 

qualquer maneira, é um hábito reproduzido por se tratar da identidade de ser 

gaúcho, inclusive disseminado em forma imagética através dos meios de 

comunicação em massa. O blog “Filhos de Santana” é um exemplo de atividade 

social que, de contexto local, as relações sociais sofreram “desencaixe”, 

reorganizada por peritos de maneira a serem deslocadas para a esfera virtual.  

Da mesma forma, outros elementos são recombinados via extensões 

indefinidas de tempo-espaço que funcionam pelo intercâmbio de fichas simbólicas 

(legitimação política, dinheiro) e por sistemas de excelência técnica, ambas 

presentes na estrutura mundial da modernidade. A esse processo Giddens (1993) 

intitulou de “reencaixe”. Em Sant‟Ana do Livramento, um dos pontos de acesso que 

permite a conexão entre “leigos” (visitantes e turistas) e “especialistas” (artesãos e 

tradicionalistas), representantes do “sistema abstrato”, é muito bem representado 

pela Praça Internacional, especificamente no local onde está a Feira de Artesanato. 

 

 
Figura 41 - Professor Ângelo Sant‟Anna e o tradicional costume de 
sorver o chimarrão com a moderna tecnologia de aquecer a água em 
uma jarra elétrica. Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2011 – fotografia autorizada para publicação 
na presente tese. 
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Estes aspectos remetem à reflexão de como estas alterações carregadas de 

valores da modernidade foram possíveis em uma sociedade tradicional. Giddens 

(2003) aponta algumas possibilidades, ao tratar da agência, ou seja, a prática dos 

indivíduos que possuem poder de transformação estrutural. A ação dos indivíduos é 

dotada de intencionalidade, reflexividade e racionalidade: ao agir, os indivíduos 

possuem uma intenção; além disso, são capazes de falar e de pensar sobre sua 

ação. 

A esse respeito, têm-se significativos exemplos, como o grande número que 

determina a situação socioeconômica de pessoas que estão imersas na 

informalidade: o crescente comércio informal que se apropriou do espaço público, a 

massa de desempregados, resultante da falência do parque industrial e que teve de 

procurar outras atividades.  

Ainda, relaciona-se ao intenso movimento comercial da região de fronteira que 

forçou o aumento de horário de trabalho que, somado ao comércio informal, tem 

causado instabilidade e desconforto vinculado à prospecção futura do que pode vir a 

acontecer com a fronteira.  Essa preocupação está deveras expressa nos 

depoimentos a seguir: 

Eles trabalham de segunda até domingo porque os supermercados, que 

detêm o maior número de empregos, abrem no domingo de tarde a partir da 

13h e o empresariado quer faturar mais e mais [...] a principal economia é o 

comércio. O excesso de trabalho está causando uma desagregação familiar 

[...] o que as mães estão pensando [...] pensando nos R$ 50 reais que 

podem ganhar a mais e não no dia de ficar com a família. Talvez 70 a 80% 

dos empregos em supermercados são de mulheres. Por se tratar de uma 

fronteira, o comércio precisa abrir e as pessoas precisam de lazer. [...] Após 

o sábado inglês, que é abrir o comércio no sábado a tarde (Lei da Câmara 

dos Vereadores da década de 80), depois avançou-se para o domingo. 

Imagina que estamos caminhando para o Comércio dos free shops em 

Livramento. E daí, como é que ficam as famílias trabalhadoras? Será que 

vão conseguir trazer de volta as famílias que foram embora? (GONZALES, 

2011). 

 

A fronteira mudou totalmente seu aspecto com os free shops. Com o dólar 

baixo, nossa cidade virou um formigueiro. Fazem fila para almoçar em 

quase todos os restaurantes e bares da cidade. Em pouco tempo, seremos 

uma filial do Paraguai. Vem gente até de São Paulo para comprar! (V. 

SILVEIRA, 2011). 

 

O consumo está intervindo [...]. Até agora isso existe de uma maneira 

normal. Mas a gente tem medo que isso descambe. Está se desenhando 
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um comércio de fronteira nos parâmetros do Paraguai. Não temos 

infraestrutura para suportar isso. [...]. Já vêm ônibus e ônibus de sacoleiros. 

Daí, começa a se apagar nossa formação bilíngue e bi-cultural só de 

riverenses e santanenses (CORREIA, 2011). 

 

Na sequência, o desemprego induziu cerca de 8.385 indivíduos a saíram da 

cidade durante a primeira década do século XXI à procura de empregos na região 

mais industrializada do Rio Grande do Sul, a da Serra Gaúcha. Outras pessoas 

entrevistadas, as quais algumas trabalharam nos frigoríficos ou tiveram alguém na 

família que por lá trabalhara, narraram que encontraram alternativas de 

sobrevivência. Houve casos em que os sujeitos tornaram-se donos de pequenas 

empresas prestadoras de serviços, ingressaram na carreira política, outros 

buscaram por aperfeiçoamento educacional como garantia de não lhes faltar espaço 

no mercado de trabalho.  

Estes diferenciais são frutos da “reflexividade” da ação social, principalmente 

àqueles que, de alguma forma, recorreram aos estudos para modificar e qualificar 

sua mão de obra, como foi o caso do entrevistado: 

Eu queria fazer um trabalho educacional! Não existe nada para mudar na 
sociedade se não for pela educação. Imagina se eu não tivesse educação: 
negro, filho de servente, pobre. Onde eu iria estar? Hoje, eu estaria 
correndo atrás de um caminhão de lixo, e até para correr, hoje, precisa ter 
ensino médio! Pela educação eu fiz curso de Letras, fiz curso de Direiro, 
sou professor, vereador, presidente da câmara, fui candidato a senador. 
Não dá para ter somente um bom discurso! Precisamos ter 

educação! (CONCEIÇÃO, 2011). 
 

 
Com o aumento dos estabelecimentos de free shops, a movimentação na 

região de fronteira foi, demasiadamente, intensa e rápida. Por isso, provocou uma 

série de modificações sociais em Sant‟Ana do Livramento, entre elas dificuldades 

relacionadas com a oferta hospitaleira (hotel e restaurante), que não conseguiu 

acompanhar a crescente demanda por estes espaços.  

São turistas/visitantes dos países do MERCOSUL, em sua maioria brasileiros, 

que transitam pela Fronteira da Paz formando o “turismo de massa, típico da 

modernidade” (BOULLÓN, 2004). Além das compras e dos transportes, as 

motivações se diversificam entre lazer, férias, visita aos parentes, negócios, entre 

outras (Figuras 42 e 43).  
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Figuras 42 e 43 - Turismo de Compras em Rivera; Turismo no Espaço 
Rural (Cavalgadas na Campanha Gaúcha), em Sant‟Ana do Livramento-
RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Devido ao tradicional e intenso comércio, privilegiou-se o depoimento de Aseff 

(2011), que expressa sua preocupação no sentido de que houve diversas “invasões” 

de compradores na fronteira, como é o caso da década de 70, quando as pessoas 

do interior chegavam na fronteira para a realização de compras (Figura 44):  

[...] Comprar lã, muita lã, couro, produtos alimentícios, então, vinham 
sempre caravanas de todos os lugares para comprar no Uruguai. [...] Nos 
anos 70, não era com “taaanta” intensidade esse turismo, digamos assim, 
predatório que eu já chamei (risos), que alguém também já falou, porque a 
gente se fala muito em blog, facebook, o pessoal daqui. Eles ficam falando 
“Meus Deus! Que horror! Agora é todo dia!” 

 

Seu testemunho revela o impacto e a ameaça percebida por alguns 

santanenses com a “avalanche” de grupos desconhecidos, heterogêneos e 

anônimos na fronteira.  Isso porque o alargamento e a densidade da movimentação 

turística e do fluxo de viajantes potencializaram os tradicionais e típicos riscos de 

fronteira (ex.: contrabando, roubos e furtos, etc.), ampliando a demanda por medidas 

de proteção e de segurança (ex.: seguro de carro, estacionamento rotativo, evitar 

circular sozinho durante a noite, colocação de sistema de alarme nas lojas de 

comércio, grade nas residências, policiamento, etc.).  
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Fotografia 44 - A sociedade da fronteira e o Turismo de 
Compras realizado em Rivera-UY. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 
 
 

Infere-se serem sintomas de que a fronteira esteja à beira de uma entropia218 

do sistema turístico, ou seja, sintomas equivalentes aos processos de degradação 

social, de um turismo de massa predatório e insustentável. 

[...] Não tinha, assim, turistas o dia todo como tem hoje [...]. Mas às 8h da 
manhã o movimento é de segunda a domingo! Isso é inédito, isso é inédito! 
Realmente, é inédito na história da cidade (ASEFF, 2011). 

 

O rápido crescimento impactou nos hábitos e nos modos de comportamento 

das pessoas de maneira que o individualismo encontra espaço para se expressar, 

mesmo que, de certa forma, coexista com um mundo tradicional e holístico. Isso 

porque, frente às “forças massificadoras” (SIMMEL, 1967), os sujeitos ficam mais 

reservados e distantes ante as pessoas diferentes e desconhecidas. Assim, tanto o 

citadino como o turista/visitante estabelecem entre si relações frágeis e frívolas. 

Segundo o informante Coronel (2011),  

                                                           
218

 Ausência de sinergia (todas as partes do sistema interagem ordenadamente), visto que o sistema 
trabalha de forma inadequada, ou seja, existem elementos do sistema que estão falidos ou 
equivocados (BERTALANFFY, 1975). 
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Antigamente, de sexta a domingo nós não íamos comprar em free shops 
por causa do movimento. Mas desde uns 6 a 7 meses para cá, o movimento 
dos free shops é de segunda a domingo em função de que o dólar está 
muito baixo. Movimentação com mais de 30 mil pessoas, aos finais de 
semana! Agora a realidade mudou, temos turistas toda a semana. 

 

Nota-se que o aumento do deslocamento dos viajantes aumentou 

assustadoramente, seja para “sair um pouco de casa”, descontrair-se e fugir da 

rotina, seja para comprar. 

Agora, a gente vê os carros particulares e vê os ônibus de excursão. Tem 
excursão que vem para o pessoal comprar só aqui no camelódromo, outros 
para o pessoal que compra, a gente vê ali nas Tiendas Montevidéo, na 
Parisien que são as lojas bem mais baratas. Então, tem excursões de Bagé, 
Dom Pedrito da classe C e D [...]. E na minha época era a coisa mais 
tranquila. [...] (ASEFF, 2011). 

 

Tais depoimentos reforçam que o turismo massivo tem impactado a vida dos 

santanenses, pois a sociedade que habita a faixa de fronteira convive com a invasão 

e com a mobilidade de desconhecidos que trazem a tão desejada força econômica, 

mas também a indesejada desordem social traduzida pelo conflito de todas as 

ordens. 

[...] a primeira impressão que eu tive foi de preocupação porque começou a 
vir tanta gente para a cidade, [...] a gente tinha assim, certo receio do tipo 
de gente que estava vindo. Depois de um tempo foi que a gente começou a 
ver que eram pessoas de posse, que podiam comprar, que movimentavam 
[...] Mas eu comecei a sentir aquele crescimento do lado uruguaio e aquela 
calmaria no lado brasileiro (ARAÚJO, 2011). 

 

O “agito do outro lado” (em Rivera) suscita a impressão de que Sant‟Ana do 

Livramento tinha parado no tempo. Para Araújo (2011), Rivera captava cada vez 

mais clientes, suplantando o comércio santanense. Porém, aos poucos, a cidade foi 

se transformando pela presença dos consumidores turistas.  

Tal dinâmica exigiu dos moradores santanenses certo desprendimento, 

sobretudo do estilo de vida anterior à década de 70, o que remete a Simmel (1967), 

ao distinguir a forma de vida da cidade pequena – como um estilo mais 

pessoalizado, em que as pessoas se conhecem com maior intensidade – em 

contraposição ao estilo de vida levada na “metrópole” – marcada por uma forma de 

vida mais individual e restrita, isto é, o intenso fluxo de pessoas na cidade modifica 

alguns aspectos da vida santanense. A reação de “surpresa” seguida de “um 
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costume com a nova realidade”, expressada por Araújo 2011) – entre outros 

entrevistados –, demonstra que a “acomodação” dos fenômenos sociais, oriundos do 

estilo de vida da metrópole, são realizados por meio de “choques” ou transtornos 

interiores (SIMMEL, 1967).  

É, portanto, uma dinâmica que se contrapõe à década de 70, quando os 

turistas/visitantes permaneciam, no máximo um dia ou um final de semana na 

fronteira (Aseff os chamou de “turistas de passagem”), pois as acomodações 

hoteleiras eram insuficientes para abrigar as pessoas que lá chegavam. Além disso, 

inexistia a divulgação de longo alcance promovida pelos meios de comunicação 

(propaganda televisiva, outdoors, jornais e revistas), que atualmente desperta 

atenção e potencializa as motivações de deslocamento dos turistas até a fronteira. 

É uma “guinada” impactante para uma sociedade que tradicionalmente convivia 

em um ambiente onde a vida das pessoas se destacava pela peculiar tranquilidade, 

típica do interior, pacata e que “todos conheciam a todos e a tudo”. Atualmente, os 

citadinos de Sant‟Ana do Livramento têm de conviver com a “mentalidade da 

metrópole” (SIMMEL, 1967), no sentido de que se potencializaram os problemas de 

sub-habitação, a delinquência, a marginalidade bem como problemas de 

“planejamento urbano” em geral (SCHÄFFER, 2011219).  

De certa forma, as mercadorias mundializadas, importadas e fabricadas com 

alta tecnologia contrapõem-se aos artesanatos (feitos de lã e couro) e que 

tradicionalmente são ofertados na fronteira e apreciados pelos turistas.  

 

 
Fotografias 45, 46 e 47 - Artesanatos tradicionais feitos com chifres, madeira, couro, lã, teares, 
cuias de porongo para fazer o chimarrão. Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 
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 Entrevistada em 2011. 
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Todavia, infere-se que os santanenses têm de se reinventar comercialmente 

para se ajustar aos aspectos da modernidade, tendo em vista o caso do consumo 

maciço dos produtos mundializados dispostos nas prateleiras e vitrines dos free 

shops (Fotografias 45, 46 e 47). 

 

      
Fotografias 48 e 49 - Barracas instaladas e traillers no entorno da Praça Internacional, em Sant‟Ana 
do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 

 

Embora a tradição e a modernidade coexistam entre as preferências e os 

modos de vida na fronteira, algumas mudanças precisam ser realizadas para 

acompanhar as exigências prescindidas pela demanda turística.  

É o caso da qualidade alimentar ofertada entre o comércio informal (Fotografias 

48 e 49), tanto na tipicidade como na higienização dos produtos que estão sendo 

servidos a exemplo dos panchos, büffet, cachorro quente preparados em barracas 

na calçada. 

Em questão de restaurantes, aqui, existe, infelizmente, até mesmo para 
economia santanense, próprio desenvolvimento do turismo aqui existem 
pouquíssimos. Acredito que um ou dois restaurantes trabalham com a 
alimentação típica gaúcha aqui. Restaurante que tu queres, por exemplo, 
chega um turista [...] tu é de Santa Maria “ah eu quero ir num restaurante 
típico gaúcho de Sant‟ Ana do Livramento, quero comer comida típica.” Tu 
não vai achar a pronta entrega aqui. É difícil achar, o que é uma 
incoerência. Não sei, não sei por que os empresários não percebem isso 
[...] (FARIAS, 2011). 

 

Tal depoimento revela a coexistência de um aspecto tradicional imbuído numa 

necessidade moderna. Os restaurantes, em sua opinião, deveriam criar um elo entre 

a culinária tradicional e o atual contexto social. Entre opiniões diferenciadas, expõe-
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se o depoimento de Hillal (2011), cujo conteúdo é fruto do olhar de um empresário 

que aborda os aspectos tradicionais arraigados no imaginário de indivíduos e que 

aparecem tanto na apreciação de visitantes como de residentes, em Sant‟Ana do 

Livramento: 

[...] na alimentação, o pessoal gosta de comer carne, é churrascaria para 
tudo o que é lado, inclusive nós colocamos aqui no hotel, porque não tinha 
na cidade um restaurante que fizesse comida de panela, e é um sucesso 
total, sempre tem umas 200 pessoas no almoço e umas 200 no jantar 
porque é comida de panela. [...] Nós tivemos que trazer gente de fora para 
fazer essa comida aí [no restaurante do hotel]. E junto com isso, o pessoal 
[santanense] gosta de galpões, cultivam a tradição. Nós temos o dia 20 de 
setembro, eu não sei se vocês estarão aqui, seria bom para o teu trabalho 
dar uma olhadinha [...] 6 mil, 7 mil cavaleiros que desfilam na cidade. Todo 
o pessoal do campo vem desfilar, e mais os da cidade. Os piquetes, 
galpões [...] tem vários galpões rústicos na cidade que são os centros de 
tradições, para manter as tradições! Eu gosto, aprecio e vou, não muito [...]. 
Ali tem a comida campeira, o espinhaço de ovelha, é a comida que o cara 
do campo come, a coluna vertebral da ovelha cortadinha com a farinha de 
milho, com molho da carne, muito boa, arroz com charque que é o 
carreteiro, ou galinha [...]. Nesses galpões fazem essas comidas campeiras 
que vem de séculos e comem até hoje. 

 

O depoimento de Davila (2011) auxilia a entender eventos presentes nas 

interações entre os trabalhadores, sobretudo, nas relações de trabalho 

hierarquizado, nesse caso, no antigo Frigorífico Armour: 

[...] Ao menos no círculo em que eu vivia, era uma sociedade muito 
conservadora em todos esses aspectos. Então essas coisas ainda me 
chocavam. Eu não sei se eu tinha contado, quando eu trabalhava no 
Armour, eu trabalhava num setor aonde trabalhavam mais ou menos umas 
300 mulheres e menos homens [...] eu era pesador ali naquela época, e 
tinha um divisional do setor, que um dia eu descobri que umas pessoas, 
mulheres negras chegavam perto dele, e ele metia a mão no bolso do 
guarda-pó que se usava. Eu perguntei [...] na minha ignorância para um 
cliente “o que o seu Honório está dando para as senhoras” [...], “ah, é bala”, 
“ah bala, mas porque só as negras?” “Porque hoje é 13 de maio, dia da 
libertação”. Isso foi um impacto para mim. 

 

A partir dessa fala, suscita questionar em que medida a repetição das relações 

sociais de dominação fortemente presente na tradição continuam existindo na 

organização social em Sant‟Ana do Livramento?  

A introjeção da histórica ideologia autoritária, do dominador, do ameaçador, do 

punitivo e do medo encontra-se hospedada no imaginário coletivo que habita entre 

alguns entrevistados. O medo paralisa o sujeito e o faz inativo, embotado podendo 

estar relacionado ao poder encarnado na pessoa do coronel-militar-proprietário de 
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latifúndios, que exercia autoridade, mando e represália sobre seus subordinados e 

que, por sua vez, manifestavam necessária inibição e constrangimento.  

Observa-se que alguns elementos fortemente habitados ao longo das 

complexas identificações e nas quais se reconhecem e persistem como sombras, 

nas relações sociais – medo de represálias, subserviência - são tomados como 

tradicionais, pois perpassam gerações e, embora sob forma diferente, o conteúdo é 

tenuemente experimentado, porém, forjado.  

E essas pessoas, esses capatazes que se não se submetiam a certas 
condutas não trabalhavam em lugar algum. Eu vivenciava isso, era tanta 
pressão, eu posso dizer sem nenhuma vergonha, mas é real e fato: as 
mulheres se ofereciam na busca de ter um lugar melhor no trabalho, ser 
contemplada com mais horas, porque também tinha isso: quanto mais horas 
tu trabalhavas, mais tu ganhavas, se tu fazias 8h, teu salário era assim. Se 
tu fazias 12h era diferente. Esse tráfico de influência, essa negociação, esse 
arbítrio total, isso também me tocou muito naquela época, claro a gente vai 
endurecendo [...] Tu não praticas, mas vai endurecendo por que tu não 
podes mudar as coisas, não pode pegar a pessoa e dizer não faz assim! 
Por isso que eu reafirmo, ainda fica nessa cidade resquício desse 
machismo. Mas está mudando, tem muita mulher de “fé”, muita mulher 
guerreira que está fazendo a diferença no município também, e essas 
mulheres, naquele tempo, eram chamadas de vadias, queriam aparecer [...] 
E tu sabes, ainda tem um pouco disso, lamentavelmente [...] (DAVILA, 
2011). 
 
[...] estamos recebendo mais gente de outras regiões do estado, do Brasil, 

da Argentina também passam. Essa questão tem modificado o cotidiano da 

nossa cidade [...]. Falei no início que a cidade que parava ao meio-dia e 

ficava deserta, hoje já não é mais assim. A cidade começa seu ritmo cedo 

da manhã, 8h tu já não encontras lugar para estacionar no centro da cidade 

e passa-se às 18h e continua exatamente a mesma situação, falta de 

espaço [...] tem muito carro, muito movimento e tudo isso se deve, primeiro, 

ao intenso movimento que atualmente tem os free shops. Antes era só de 

final de semana ou feriado. [...] devido a minha função, eu saio muito para o 

interior, pego muita estrada, então é incrível o fluxo que tem a nossa 

estrada, a BR 158, de pessoas, de carros, diariamente aportando. Então, 

logicamente que mudou muito (DAVILA, 2011).  

 

O sujeito que calcula os riscos reconhecidos engaja-se em confiança220. A 

inação é frequentemente arriscada, e há certos riscos que todos têm que enfrentar, 

quer gostem ou não, tal como os riscos de catástrofe ecológica. O perigo existe em 

circunstâncias de risco e é na verdade relevante para a definição do que é risco. A 

                                                           
220

 A confiança é geralmente um estado contínuo, é uma variante da crença na credibilidade em uma 
pessoa ou em um sistema. 
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experiência de segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e risco 

aceitável. 

Considerando tal dinâmica e se o risco é uma construção do indivíduo, como 

entender as relações entre tradição e modernidade? Seria a projeção do risco uma 

ação autofágica da sociedade em uma dicotomia do bem e do mal? Ou uma 

precaução às contingências relacionadas aos fenômenos naturais e das próprias 

condutas ameaçadoras geradas pelo conhecimento?  

A marca mais tradicional do santanense é o fronteiriço. O que é o 
fronteiriço: é o cara “faca na bota”, tem uns “arrancão” que parece que está 
brigando contigo [...] Mas é só carinho (2011

221
). 

 

O perfil de subordinação é um comportamento que reproduzem antigos222 

valores que, incorporados, ocupam espaços subjetivos, como que capitulados, à 

medida que as funções críticas da sociedade ficam coladas às diretrizes ditadas pelo 

seu exterior. Assim, introjetar critérios e valores, dados pela hegemonia, é um 

processo dialético, conivente e reproduzido na medida em que um ente submete-se 

ao outro.  

 
Fotografia 50 – Palmatória, em Sant‟Ana do Livramento-RS.  
Fonte: Arquivo da autora, 2011. 

 

                                                           
221

   O nome do entrevistado foi preservado. 
222 Os discursos oferecidos por alguns interlocutores apresentaram estereotipias vinculadas à 
reinvenção da tradição, constituídos e construídos ao longo do tempo, como o patriarcado. 
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Como instrumento de punição à desobediência, por muitos anos a palmatória 

(Figura 50) foi utilizada em salas de aula. Ela foi encontrada em meio às relíquias 

guardadas e valorizadas pelo entrevistado Silveira (2011). 

Segundo pesquisa223 realizada pelas acadêmicas de administração L. Costa e 

N. Bolívar, da UNIPAMPA224, o cenário da cidade começou a mudar com a presença 

dos “forasteiros” acadêmicos que trazem consigo novas maneiras de falar e 

diferentes estilos de vida. A pesquisa revelou que 95% dos alunos sentiram-se 

acolhidos por alguns moradores santanenses e o que mais lhes chamou à atenção 

foi o apego dos santanenses pelas tradições. 

Os aspectos culturais relatados no próximo subcapítulo, relativos aos valores e 

ao ethos da parcela socioeconomicamente subalterna, é um campo fértil para sentir 

os efeitos da globalização. Nota-se uma maioria que opera dentro da hierarquia,  

Conheci uma senhora que a empregada e tinha de fazer uma comida 
diferente da dos patrões [para ela comer]. A empregada comia à parte. Eu 
nunca tinha visto isso! Para mim foi surpreendente. E vi que tinham muitas 
famílias que mantinham esse tipo de relação com as empregadas 
(BENTANCOR, 2011). 

 

A referência aos heróis remotos na história santanense condiciona um dos 

pilares da hierarquia que fundamenta a sociedade tradicional observada em 

Sant‟Ana do Livramento, associado às lideranças carismáticas das quais possuíam 

poder em suas ações, transformando-se em dominação legítima (MERQUIOR, 

1990).  

Em termos atuais e sociopolíticos, o episódio narrado por diversos 

interlocutores evidencia estes aspectos de dominação legítima. Foi o caso da 

memória social relacionada à liderança carismática associada à figura de Glênio 

Lemos. Diversas vezes citado como um saudoso político genuinamente gaúcho 

eleito democraticamente para prefeito de Sant‟Ana do Livramento por dois 

mandatos. Chegara ao poder dentro dos moldes garantidos pelo Estado moderno; 

no entanto, suas ações possuíam aspectos tradicionais que só puderam ser visíveis 

                                                           
223Jornal A Platéia (2011). 
224 Em 2010, a UNIPAMPA recebeu uma média de 340 novos alunos. 
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no momento em que a normatização o reprimira, conforme o depoimento do 

vereador Coronel, 

Em 1987, o ex-prefeito Dr. Glênio Lemos, quando defendia, como 
advogado, o prefeito de Quaraí quando ele seria cassado e seria a última 
audiência do seu cliente, [ele] encerrou uma audiência com tiroteios. 
Demonstrando ímpeto de coragem. Dessa forma, o Dr. Lemos conseguiu 
uma sobrevida política do prefeito de Quaraí. Temos grande problema que é 
a falta de visão de futuro das políticas públicas, herdado pelo perfil de 
manobra das políticas pelos governantes. Historicamente, somos 
extremamente conservadores e isso impede de aceitar as inovações, tanto 
nas produções do meio rural como na forma de governar. É um dos fatores 
que causam certo retardamento do desenvolvimento local.   

 

Desta forma, a ação de intervenção realizada pelo político denota graus de 

legitimidade perante a ideologia que envolve os valores tradicionais santanenses, 

constatação esta que pode ser salientada pelo sentido de aprovação dada ao sujeito 

desta ação. No entanto, dentro da conjuntura moderna, em que impera a ideologia 

da igualdade entre os indivíduos frente ao Estado, o político transgrediu as leis, e a 

repressão para este ato foi simbolizada pelo encarceramento de Glênio Lemos.  

Em alguns momentos na sociedade, aspectos tradicionais contrastam com os 

estabelecidos pela modernidade, seja no âmbito político retratado pelas atitudes 

provenientes do caudilhismo, seja pelo aspecto servil e de obediência devido pelos 

peões e subalternos. A um interlocutor que não interiorizou a estrutura da sociedade 

tradicional santanense se fez sentir algumas diferenciações. É o que mostra, em 

entrevista, o montevideano que adotou Sant‟Ana do Livramento para morar,  

[...] Ah! Mas de gravata! [...]. Eu sempre falo assim: os ricos deviam ser 

somente os estancieiros porque outra pessoa que quisesse mudar um 

pouco o seu estilo era que “queria aparecer”. Essa era a mentalidade, era 

isso que se falava. Que “quer aparecer”! Eu não quero aparecer, eu gosto 

de andar assim, eu gosto de me vestir bem [...]. Ah! “Tem mania de rico!” A 

questão no imaginário popular, na consciência coletiva tinha que ser pobre 

e tinha que ficar naquela condição de pobre, e isso era subserviência, que 

não se podia enfrentar ao patrão, ao doutor estancieiro, fazendeiro e isto 

estava enraizado (DAVILA, 2011).   

 

O senso crítico do entrevistado é fruto das releituras sobre os acontecimentos 

vivenciados na década de 80 e carregado de um conteúdo revelador, por um lado da 

discriminação, e por outro dos padrões de vida adotados na época relacionada. 

Assim, para aprofundar a compreensão acerca das consequências da modernidade 
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na sociedade tradicional de Sant‟Ana do Livramento, é necessário averiguar a 

postura hierarquizada das relações sociais, pois estas subentendem um aspecto de 

poder configurada por uma pirâmide cuja base é maior e subserviente ao topo.  

Finalizando, a sociabilidade não ficou imune às mudanças provocadas pela 

presença dos free shops. Remete-se aqui à questão a Praça General Flores da 

Cunha225, conhecida como Praça dos Cachorros226, (Fotografia 51) situada na divisa 

entre o Brasil e o Uruguai. Até os anos 70 e 80, a ocupação da praça era destinada 

à fruição dos encontros de amigos e conhecidos.  

 

 
Fotografia 51 - Praça Gen. Flores da Cunha situada no Parque 
Internacional, divisa entre Sant‟Ana do Livramento-RS-Brasil e Rivera-
Uruguai em 1950. 
Fonte: Blog Filhos de Santana

227
, 2011.   

                                                           
225 A praça surgiu no vestígio de uma revitalização da sociedade local da época, que buscava 

naqueles anos pós-primeira guerra e revolução de 30, um novo estilo de vida, moderno e voltado 
para o lazer boêmio, com um estilo arquitetônico do velho continente europeu. Conforme o 
memorialista Cirino Bittencourt de Carvalho, a praça foi obra do engenheiro Tetamanzzi, que, de 
regresso de Buenos Aires, trouxe o modelo de uma “pérgola”, com seu rosedal, visto originalmente 
em um logradouro da capital argentina. “Mandou fazer ajardinamento da área, e em cada uma das 
extremidades, pôs estátuas de cães, em homenagem ao fiel amigo do homem, mas a gurizada 
começou a fazer as estátuas de montaria”, anotou com humor o escritor. A inauguração do glamuroso 
espaço surgia como uma extensão dos passeios familiares que antes se concentravam na Praça 
General Osório. Ela foi interpretada como uma estratégia política do executivo municipal para a 
manutenção do chamado footing em terras brasileiras, já que Rivera dava início à sedução para os 
espaços novos da Avenida Sarandi. Contudo, esse artifício mostrou-se infrutífero, já que a cidade 
vizinha acabou vencendo a disputa pelos espaços de lazer na fronteira, fruto de uma política mais 
eficiente de humanização de seus espaços públicos (Cirino Bittencourt de Carvalho apud. POTOKO, 
2011, p.151). 
226

 Anexo I. 
227

 http://santana-do-livramento.blogspot.com/2011/09/amanha-esta-cena-deixara-de-existir.html 
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Fotografia 52 - Praça Gen. Flores da Cunha, na década de 70. 
Fonte: Potoko (2011, p.151). 

 

A situação da Praça dos Cachorros é concebida por diversos olhares 

dependendo da ocupação dos entrevistados, pois emergiram preocupações de 

cunho social, político, econômico, cultural e ambiental voltadas à desapropriação do 

espaço público, uma vez que a construção da praça, na avenida, foi destinada ao 

exercício da sociabilidade (SIMMEL, 1983). 

Porém, diversos depoimentos acerca desta situação demonstram faces da 

discussão em torno da retomada do espaço público para lazer: 

Tem que ter um lugar para colocar os camelôs! Ali é uma maneira de 
sonegar impostos e de uma série de coisas que acontecem ali! (...) Eu 
defendo os trabalhadores, mas na Praça dos Cachorros não é lugar para 
eles. Essa fronteira tem leis e tem que ser cumpridas! Antes era 
frequentada pelos turistas, tinha flores, era um marco, porque era uma 
referência da divisa entre os países. Agora essa divisa está apagada! 
(GONZALES, 2011) 
 
Para tirar os camelôs do local, temos que colocá-los em outro local, 
construir um camelódromo. O município, atualmente, não tem condições de 
construir esse local (CONCEIÇÃO, 2011). 
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Fotografias 53 e 54 - Praça Gen. Flores da Cunha na primeira década do século XXI. 
Fonte: Blog Filhos de Santana, 2011

228
. 

 

Sabe-se que a estrutura do sistema social é processual, fruto de práticas 

padronizadas e recorrentes. Fundamentalmente, é um conjunto de “regras”, cujos 

aspectos são os elementos “normativos e códigos de significação”; e “recursos”, 

cujas espécies são os recursos “impositivos” (derivam da coordenação da atividade 

dos agentes humanos – individual ou em grupo) e “alocativos” (procedem do 

controle de produtos materiais), ambos reproduzidos institucionalmente no tempo e 

no espaço (GIDDENS, 2003, p. Xxxv).  

Infere-se que em Sant‟Ana do Livramento muitos hábitos tradicionais estão 

sendo substituídos por novos padrões, representando reveses para a produção, 
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 http://santana-do-livramento.blogspot.com/2011/09/amanha-esta-cena-deixara-de-existir.html 
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distribuição e comercialização liderada até a década de 80, ou seja, antes da 

presença dos free shops, um dos baluartes do fundamental processo de 

transformações santanense. Permanecem tensões, por vezes expressas em 

conflitos políticos, mas que são difíceis de serem de fato solucionadas. Contudo, o 

tema da Zona de Livre Comércio no lado brasileiro continuou a se agudizar, sendo 

discutido e avançado entre as esferas normativas e governamentais.  

O repensar sobre as próprias práticas anteriormente efetivadas pressupõe a 

reapropriação do conhecimento, de um saber revisado e reorganizado, de forma a 

configurar a “reflexividade” (GIDDENS, 1997). Apesar dos estudos científicos, a 

“reflexividade”, nesse caso, coloca a frente do projeto da Zona de Livre Comércio na 

faixa de fronteira no Brasil, há dúvidas e incertezas de que tal implantação seja 

sustentável e que realmente contribua com o desenvolvimento da região. 

Assim, retroagindo ao período de análise, infere-se que a indústria dos 

frigoríficos foi a etapa inaugural de um movimento cíclico relacionado à entrada do 

capital externo na fronteira, em Sant‟Ana do Livramento. Iniciou-se com as 

aplicações de capital estrangeiro nos empreendimentos dos frigoríficos, seguido do 

encerramento das suas atividades. Paralelamente, os departamentos de free shops 

e as vinícolas contaram com incentivos de capital estrangeiro e nacional. Além 

disso, salienta-se que, atualmente, os Parques Eólicos também derivam de 

investimentos nacionais e internacionais. 

Outro movimento cíclico é “rodado” pela “gangorra” que ora aponta para o 

fortalecimento do mercado santanense, ora para o do riverense, repetindo os 

mesmos movimentos em resposta ao sistema macroeconômico que favorece mais 

um lado do que o outro. Seja qual for o lado desfavorecido, acaba reagindo e 

propondo um conjunto de medidas de recuperação econômica, visando a reativar o 

seu próprio mercado de forma a assegurar a manutenção e o crescimento do 

comércio local.  

Esse movimento parece um paradoxo que perpassou o século XX e prosseguiu 

no século XXI sem ter, nesse período e nesse sentido, havido uma integração 

transfronteiriça de cunho equitativo e normativo a ponto de positivar vetores de 

desenvolvimento compartilhados no âmbito regional (emprego, saúde, educação, 
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saneamento), pois as ações são focadas no território fronteiriço nacional, local e de 

difícil conciliação entre as dessemelhanças legais que regem os dois países.  

[...] Receita Federal prende cálice de vinho de família porque não tem nota. 
Em festa privada, umas coisas assim [...] funcionários públicos, que não 
tem nada que ver com a cidade, uma festa linda que é essa do vinho que 
se faz aqui. A Receita Federal num dia foi lá [no clube social] recolheram 
tudo, recolheram os vinhos que eram uruguaios. Eu até brinquei: “lá no 
inicio do século acontecia isso e amanhecia no outro dia com a boca cheia 
de formiga”. Mas isso sempre aconteceu. O Glênio Lemos dizia: “as 
capitais não entendem a fronteira”. Tanto da parte de Montevideu quanto 
de Sant‟Ana. Quando o Brasil está mal, Sant‟Ana está bem. Então, quando 
Sant‟Ana está bem, em Rivera eles [os fiscais Uruguaios] param os ônibus. 
É um horror! Eles viram [abrem o saco de plástico e viram o produto no 
chão] o açúcar, viram o café e a erva e atiram tudo no chão, nada pode 
passar [do Brasil para o Uruguai]. Quando é o contrário, aqui no Brasil, a 
Receita Federal age coersitivamente (ALBORNOZ, 2011). 

 

Parece implacável um lado da Fronteira da Paz com o outro, pois, entre as 

falas, os entrevistados sinalizam implícita e/ou explicitamente que um dos lados 

sempre está subordinado ao rebaixamento em função dos reflexos positivos 

demandados pela macroeconomia que favorece o outro lado da fronteira e/ou das 

conquistas por ela apropriada.  

O distanciamento do espaço e do tempo abre campo à intervenção da trama 

das instituições sociais - ao enxerto de elementos estranhos à vida social. É uma 

instância de atividade que opera através dos indivíduos cujos meandros vão 

revelando recortes dos variados temas que envolvem a construção da vida 

cotidiana. Toda a reflexão imbrica-se em uma história com desdobramentos do 

trabalho, da educação, etc. 

Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos valorizados 

porque perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de integrar o 

monitoramento da ação com a maneira de coordenar o tempo-espaço da 

comunidade. Ela é uma forma de lidar com o tempo e o espaço, que insere qualquer 

atividade ou experiência particular dentro da continuidade do passado, presente e 

futuro, sendo estes, por sua vez, estruturados por práticas sociais recorrentes. A 

tradição não é inteiramente estática, porque ela tem que ser reinventada a cada 

nova geração, conforme esta assume sua herança cultural dos precedentes. A 

tradição não só resiste à mudança como pertence a um contexto no qual há, 



223 

 

 

separados, poucos marcadores temporais e espaciais em cujos termos a mudança 

pode ter alguma forma significativa.  

Conceição (2011) extrai da realidade a seguinte narrativa: 

Nossa vida, na dácada de 70, tinha um ar mais interiorano. Hoje, temos um 
ar mais de capital, pela presença dos free shops e da grandiosidade das 
coisas que estão ocorrendo. Tínhamos uma vida diferente, com 
característica de fronteira com contrabando, normal. Hoje, há mudança pela 
presença grande de turistas [...]. Há uma visão globalizadora (CONCEIÇÃO, 
2011).  
 
Com o Plano Real [a valorização da moeda brasileira] e a globalização, o 
que aconteceu: essas empresas foram fechando [...]. Com a globalização, 
essas mercadorias (como o açúcar cristal) se deslocam e estão em 
qualquer lugar do mundo. Por exemplo, uma bicicleta: o quadro dela é feito 
na China e os pneus nos EUA. O MERCOSUL ajudou para que as 
mercadorias brasileiras fossem espalhadas pelos demais países que fazem 
parte do bloco. Muitas empresas fecharam [...]. As pessoas daqui 
começaram a passar mal, passar fome, o que você imaginar! Eles 
começaram a migrar [...] (GONZALES, 2011). 
 
[...] mas a própria crise, que eu acho que é internacional. O processo de 
globalização que deu acesso aos produtos de todo o mundo, as pessoas, 
com ânsia de comprar..., então gera um mercado, gera oferta e procura. E 
começou com os contrabandos do Paraguai, trazidos pra cá. [...]. Mas, aí 
aquilo que temos, um pé no trabalho escravo, o pessoal pensa que os 
camelôs estão sendo favorecidos. Na realidade, não tenho certeza, mas 
existe meia dúzia de dono de 100 bancas [de camelôs]. Aí eles pegam a 
mercadoria em consignação, levam a listinha, e ganham 10% ou mais. 
Vendem a mercadoria, e prestam contas. Eles fazem isso e aí não tem 
carteira assinada, não tem legalização, não tem INSS. Agora que estão 
fazendo um processo pra tentar legalizar, para que eles paguem “X” reais 
por mês pra pagar INSS, impostos e uma série de benefícios. Tanto do lado 
brasileiro, quanto do lado uruguaio, é uma crise de autoridade fantástica 
(SANTANA, 2011). 

 

Diante da instabilidade política e econômica da década de 80, e imersos em 

profunda crise e sofrimento, a crença fantasiosa que reflete o anseio de serem 

“salvos” aparece como plano de fundo dos episódios retratados por alguns 

protagonistas dessa pesquisa. A crença, nesse caso, é acionada por líderes 

revestidos de poder e de evocar a salvação. O sonho utópico da reativação do 

parque industrial aos moldes tradicionais partiu da verossimilhança com o “fato 

social total” (MAUSS,1974) e real, ou seja, do sofrimento generalizado devido ao 

desemprego e à estagnação econômica no município.   

Alguns agentes assumiram o papel fantasioso de protetor como se pudesse, 

num passe de mágica, reativar o parque industrial. São irrupções da crença sobre a 
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razão, sobre a racionalização que impregnou o imaginário popular e revelam a 

confluência de correntes ideológicas que expressam ávidas esperanças em 

oposição à dura realidade de crise. 

Foi averiguando como a realidade social se transformou numa estrutura 

impregnada de raízes mergulhadas em valores tradicionais que permitiu 

compreender sua função diante da avassaladora presença da modernidade, ainda 

mais após a implantação do MERCOSUL, Zona de Livre Comércio e dos free shops. 

Percebe-se que muitos dos valores tradicionais foram postos em jogo sob diversos 

aspectos sociais como o coronelismo, a fraternidade, o paternalismo, o servilismo ou 

a obediência, que deixaram profundas marcas sociais como a segregação urbana229 

das classes sociais. A incerteza e a insegurança ainda estão presentes e 

insistentemente reveladas entre os interlocutores. 

Ao contrário da fixidez, aos elementos e aos objetos que perduram bem como 

da unicidade do tempo e do espaço e “zoneamento” da vida social, a presença dos 

free shops, como instituição social moderna, representa mudança na ordem social 

tradicional, promovendo a “descontinuidade”230 apoiada no distanciamento e no 

esvaziamento do tempo e do espaço.  

A ruptura entre “o novo e a herança do velho” se expressa na ideia de 

comunidade constituída pelos latifundiários, corporificada no proprietário da terra 

cuja passagem está para a sociedade santanense constituída pela pluralidade de 

interesses, conflitos e grupos diversificados e antagônicos (vencedores/perdedores; 

atual/arcaico; central/periférico). Como exemplo, pode-se tomar a alavancagem do 

comércio e serviços que dominam a economia santanense, a ascensão política e 

social de líderes comunitários e antigos operários de indústrias, a divisão da terra 

com a presença dos assentamentos rurais. 

Além disso, a prática do poder político encarnada no dirigente político, Glênio 

Lemos, o “último caudilho” de Sant‟Ana do Livramento,  parece estar 

desaparecendo, pois a presença do Estado nas decisões políticas do município têm 

sido primordiais. Até porque o município depende da conjuntura legal e financeira 

para implementar algumas ações, principalmente as de ordem fronteiriça. 
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 Riedl; Marquetto (2010) 
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 Giddens (1991). 



225 

 

 

Muitas das representações sociais que outrora eram exclusivamente locais, na 

contemporaneidade tornaram-se independentes e deslocadas do espaço e do 

tempo, conduzindo, assim, ao “desencaixe”. 

As mudanças permitiram que parte da sociedade se libertasse das formas 

restritas das práticas locais. Ainda, em âmbito local, têm-se o exemplo das 

transações financeiras cujos recebimentos e pagamentos eram realizados pelo 

câmbio monetário em espécie e, atualmente, após as décadas de 80 e 90, os 

comerciantes também o fazem via cartões de crédito ou débito.   

São transações possibilitadas pelos sistemas de comunicação amparados pela 

tecnologia de forma a fazê-los instantaneamente, graças aos “sistemas 

especializados”231, cuja dependência também está na credibilidade dos usuários. 

Pressupõe-se que as pessoas estejam depositando confiança e que tenham 

consciência das circunstâncias de risco. Como exemplo, remete-se à década de 90, 

quando, em plena hiperinflação, o governo redirecionou as políticas cambiais, 

deixando em prejuízo o comércio da fronteira, as grandes dívidas se tornaram 

impagáveis e os compradores uruguaios desapareceram. 

Em que medida o impacto da forte articulação dos processos de desencaixe, 

de individuação, provocados pelo mercado, pelo Estado e pelo desenvolvimento de 

“sistemas de peritos” e de “fichas simbólicas” pode ser percebidos com 

antecedência, a tempo para que os sujeitos possam criar planos de contingência? 

A sociedade santanense, tipicamente tradicional, que denotara ser um reduto 

interiorano e tranquilo, está cedendo lugar ao movimento cosmopolitano 

característico de um ambiente das grandes cidades não planejadas, amortizados 

somente em datas sazonais, especialmente nos períodos de atividades letivas.  

A tradição na modernidade não sofre nenhum corte drástico, a despeito, é 

claro, de transformações importantes a exemplo dos efeitos da presença dos free 

shops, que são significativos, porém sozinhos não representam drásticos cortes na 

tradição da vida santanense.  Porém, os efeitos decorrentes da ampla oferta dos 

produtos importados denotam múltiplas implicações globais em vários níveis e 

                                                           
231 “Dispõem de modos de conhecimento técnico, ou seja, “sistemas de excelência técnica ou 
competência profissional que organizam grandes áreas do ambiente material e social em que 
vivemos hoje” (GIDDENS, 1991, p. 35). 
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abrangência da vida social. Como exemplo, salientam-se os preços atrativos, 

veiculados pelos free shops, que acionam os impulsos de consumo pelos clientes, 

inclusive motivando a migração de trabalhadores que almejam encontrar novas 

oportunidades de “ganhar a vida”. É a interdependência do global influindo sobre o 

local; é o local influindo sobre o global. 

Parece que o sentimento de “luto” pela perda do parque industrial se tornou 

desafiante, conflituoso e de difícil elaboração. De acordo com alguns depoimentos, 

perpassou gerações o fato da perda do emprego, tanto de amigos como de parentes 

que dependiam do trabalho, sobretudo nos frigoríficos. Com sérias dificuldades 

impostas aos sujeitos, alguns sucumbiram, outros encontraram meia solução, meia 

elaboração. Foi o que aconteceu com os desempregados que inalaram um pedaço 

de suas vidas imersos na esperança em reabrir o frigorífico Armour. 

Depois de décadas, ainda ouve-se a nostálgica história de quando Sant‟Ana do 

Livramento conquistara posição de destaque na indústria do RS. Nota-se que o 

processo de elaboração e maturação das perdas perdurou continuamente, como 

que uma fixação do passado no presente.  

Observa-se que o monopólio de um setor não garante harmonia 

socioeconômica para o resto da vida, pois, instável, expôs a sociedade a vicissitudes 

e dissabores da globalização. A sociedade santanense parece ter estado imersa em 

um ambiente de ruptura com sérios comprometimentos sociais, pois grande fatia dos 

desempregados não tinha possibilidade de se independentizar daquele contexto e, 

foi condenada a ficar entrelaçada naquela sociedade, dependente das relações que 

construíram.  

Muitos acreditaram não conseguir sobreviver no município e procuraram se 

refugiar em outras cidades. Embora apareça esperança e alegria pela vinda do 

Parque Eólico, pela brevidade na implantação da Zona de Livre Comércio na 

fronteira brasileira, pela expansão das viniticulturas, ainda restam, no inconsciente 

coletivo232, resquícios dos postos de trabalho do pretérito. 
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 O símbolo é linguagem do inconsciente coletivo – são arquétipos (Jung apud LAPLANCHE e 
PONTALIS, 2000). 
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6.3   Aspectos culturais  

 

No texto intitulado “Max Weber: um pensador da cultura”, Passiani (2001) relata 

os contornos que diversos autores conferiram à dimensão cultural na obra de 

Weber. O autor clássico considerou as questões culturais, as formas simbólicas e os 

significados das ações sociais dos homens ao atribuir este aspecto à orientação da 

ação social e certas doutrinas religiosas que refletiram na formação de um espírito 

capitalista, presente na obra “A ética protestante e o espírito do capialismo” 

(WEBER, 2000). 

Geertz (1989), na obra “A interpretação das culturas”, direciona para a 

Antropologia as contribuições de Weber ao se referir à compreensão da cultura 

como sendo a interpretação de significados das ações sociais do homem, ou seja, 

“conjunto de formas simbólicas publicamente disponíveis socialmente 

compartilhadas a partir das quais as pessoas experimentam e compartilham 

significados” (PASSIANI, 2001).  

Weber (2000) confere a importância dos aspectos culturais na orientação das 

ações sociais. A conceituação de Geertz (1989) sobre cultura deu suporte à 

investigação sobre as mudanças na sociedade santanense ao levar em 

consideração os aspectos culturais do universo de pesquisa.  

Os aspectos culturais observados em campo revelaram elementos tradicionais 

e elementos modernos. A cultura diferencia os homens e lhes confere uma 

identidade social que pode estar associada à identificação com territórios, origem 

comum, entre outros. Vários interlocutores estão vinculados às instituições culturais, 

bem como historiadores que pesquisam a cultura local.  

O universo de investigação coexiste com a cultura global, oriunda da 

modernidade, e outra local, proveniente da estrutura tradicional do município 

pesquisado, o qual descortinou, em certa medida, a hibridação da cultura local e 

global nos moldes colocados por Canclini (2003), no momento em que a música 

nativista, tipicamente tradicional, é agregada a outro ritmo musical, preservando a 

letra original. Este ritmo diferenciado, que acompanha as tendências brasileiras 
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atuais, aplicado às músicas tradicionais de modo a alterar, no ponto de vista de 

alguns interlocutores mais conservadores, a originalidade musical tradicional, destoa 

assim, o que fora considerado legítimo culturalmente.  

No entanto, outros interlocutores entendem que este fenômeno continua sendo 

cultural e fomentador da propagação de permanência dos elementos culturais ao 

longo do tempo, como salienta Farias (2011), professor e Secretário Municipal de 

Cultura, 

[...] alguns acham que a música moderna, adaptada com outros ritmos não 
é a música tradicional gaúcha, que não tem nada a ver e que tu não estás 
cultivando. Outros, como eu, acham que no momento em que tu estás 
utilizando a letra, que tu estás te identificando, sabendo que essa música 
não é uma música da região nordeste do Brasil, não é uma Região do 
Triângulo Mineiro - que tem muito essa música por aí -, não é uma música 
do interior de São Paulo... é a música gaúcha com um ritmo moderno, que é 
obvio que daqui mais um ciclo ela vai ficar ultrapassada. Esse ritmo que 
está tocando hoje, que é o sertanejo universitário..., mas o que vai ficar no 
próximo ritmo que surgir, que eu não sei qual é, eu tenho certeza que vai 
estar inserido a letra, a canção que fala dos nossos usos, dos nossos 
costumes e que o pessoal, a gurizada ali, qualquer gurizada de colégio ali 
de séries iniciais sabe identificar uma música gaúcha dentro de um ritmo 
que é de fora daqui do Rio Grande do Sul como é o sertanejo universitário 
que “bomba” na noite santanense (FARIAS, 2011). 

 

Desta forma, infere-se que, em relação à música sul-riograndense, o novo 

estilo é um agregado entre a tradição e a modernidade.  

No que se refere ao fato de a tradição ser anterior à modernidade (DUMONT, 

1985), algumas práticas tidas como ilegais perante o Estado são “culturais” na 

região de fronteira, devido a suas especificidades territoriais. É o que salienta 

Dorfman (2011), estudiosa de fronteira, em entrevista: 

[...] Existem crimes específicos de fronteira: os abigeatos, o contrabando. 
Existe uma série de crimes de precariedade e que levam essas pessoas a 
se envolverem com um monte de coisas. O próprio contrabando, que é o 
que eu estou estudando agora, se ele já foi um crime de fronteira, ele já não 
é tanto um crime de fronteira. 

 

A autora elenca alguns tipos de contrabando como o contrabando de ocasião, 

contrabando cotidiano, bagayo, peões de contrabando e abigeato, que consistem 
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desde aproveitamento do câmbio favorável ao roubo de gado233, este último tido 

como prática histórica da fronteira. 

A interligação das culturas da globalização com as culturas rústicas (ORTIZ, 

2007) foi evidenciada em relatos de historiadores, cujo foco de preocupação estava 

na ocupação de prédios, considerados patrimônio arquitetônico histórico (Fotografias 

55 e 56), por atividades privadas de cunho comercial, entre eles, os free shops.  

Acontece que a agressividade mercadológica invade e sobrepõe-se aos 

espaços urbanos de representação simbólica, identitária e de pertencimento, como é 

o caso dos outdoors que ocultam a fachada arquitetônica e a paisagem das 

tradicionais vias da cidade santanense. 

 

   
Fotografias 55 e 56 - Prédio histórico que atualmente abriga o Poder Executivo (à esquerda); prédio 
histórico residencial (à direita), em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2010. 

 

Nesse sentido, a pesquisadora Aseff relata que há “famílias tradicionais” que 

residiam no município antes da década de 70, repetindo a cultura do arrendamento 

que, legada do campo, passou a ser aplicada em casas antigas da zona urbana. 

Além disso, em alguns proprietários de imóveis onde mantinham lojas antigas, 
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Segundo Acauan (2009, p. 25), em 1921, Galvani (1995) informa que o Correio referiu enganos 
administrativos do governo estadual e descobriu que o Frigorífico Armour conseguiu livrar de 
impostos a entrada de 30 mil cabeças de gado, provenientes do Uruguai. 
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inexiste o ensejo de modernizar seu patrimônio, preferindo alugá-lo aos 

estabelecimentos comerciais, principalmente para comerciantes palestinos:  

Aquelas casas tradicionais que não quiseram se modernizar. Os Cageanes, 
que fecharam as portas, preferiram alugar para os palestinos. Agora os 
palestinos tomaram conta da rua Andradas e da rua Rivadávia. Esse 
espaço era só de comércio tradicional. Daqueles primeiros comércios que 
passava de geração a geração.  

 

A interlocutora percebe duas formas de interpretar o que consiste no 

fechamento do comércio tradicional no município: por um lado, a preferência em 

ceder o estabelecimento para locação ou venda pode ser descrito como um 

elemento típico da modernidade em que se observa o medo oriundo do risco em 

investir em uma região vulnerável às oscilações cambiais e da influência dos fatores 

globais que atuam sobre o local234. De outra forma, há que considerar o fato de o 

comércio em Sant‟Ana do Livramento sofrer a interferência gerencial de pessoas 

oriundas de outras nacionalidades, muitas das quais isentas de identidade local.  

A arquitetura da cidade está sendo trocada, porque Rivera e Sant‟Ana eles 
estão sendo desmanchas. A sociedade não têm muito respeito pelo 
patrimônio cultural da cidade. Então, o patrimônio histórico está sendo 
destruído para fazer hotel e lojas. Em Rivera é loja de Free Shop; aqui 
hotéis ou edifícios porque tem o mundo acadêmico. 

 

Potoko, também historiador, reproduz a mesma preocupação: 

Grandes profissionais de panamenhos e árabes se instalaram na cidade e 
compraram casas tradicionais para instalarem Free Shops. Dado esse 
fenômeno global, mundial e econômico, eu acho que a questão econômica 
influi sobre a cultura, sim. Somos movidos pelo sentimento de consumo, 
pela necessidade de consumir para se apresentar na sociedade como 
(entre aspas) uma pessoa que está progredindo... E, às vezes, esquecemos 
as nossas raízes, que é muito mais importante e, num mundo global, no 
país que não conserva as raízes e sua própria cultura, elas serão 
esquecidas, e isso não é bom para as gerações futuras.  

 

A resistência em modernizar o comércio frente às forças coercitivas, sobretudo 

pela influência da globalização expressa em tecnologias cada vez mais 

diferenciadas, pode ser entendida por uma questão cultural: os valores da cultura 

gaúcha, notadamente conservadora, resistem ao novo. Pois, mesmo sendo um local 
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Touraine (2011), “o que vivemos por trás da crise é a globalização, ou seja, o fato de que a 
economia mundial hoje está essencialmente ligada às finanças”. Vivemos em um mundo de mercado 
globalizado (não de empresas), e ninguém pode controlar e mudar esse sistema. 
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que está à mercê do mercado mundial e por isso instável, inclusive por conta da 

variação cambial, a atividade comercial prospera com forte influência de alguns 

indivíduos, a exemplo dos imigrantes palestinos que atuam neste âmbito, conferindo 

relevo nos direcionamentos culturais e nas decisões econômicas. 

O santanense é muito arredio, ou medroso à inovação, ele não acredita na 
inovação, ele não toma a iniciativa de inovar. Ele é arraigado às coisas do 
passado. Então os pecuaristas mandam o filho estudar veterinária, aí o filho 
vem e em uma semana o pai manda ele embora, porque o pai não aceita as 
técnicas novas que o filho traz, a inovação da ciência, então o filho vai 
trabalhar em outro lugar....na cidade eu acho que é um pouco melhor, mas 
as pessoas que pouco fazem, pouco inovam e pouco se atualizam, o que 
aconteceu com a família Hillal. Eu e meu irmão, com 16 anos, nós saímos 
para estudar fora, fomos para Pelotas, Porto Alegre tirar faculdade, fizemos 
curso em São Paulo, andamos por aí, assistimos palestras em Buenos 
Aires, nos atualizamos, nós não queríamos voltar, mas como o pai faleceu, 
nós voltamos e implantamos essa inovação. Não ficamos na tradição. A 
Casa Verde era uma tradição; quando nós a assumimos, ela não tinha 
crediário, não aceitava cartão de crédito [ficha simbólica]. Eu casei com a 
filha de um empresário de Porto Alegre e nós implantamos tudo isso [hotel, 
loja, restaurante], implantamos crediário, inovamos em instalações, 
investimos em instalações para a época e ficamos em primeiro lugar na 
linha de peças, moles que se chama, roupas, tecidos e cortinas, e hoje é 
uma das lojas que recolhe mais impostos em Livramento. No ramo, é uma 
das que mais vende, apesar de no Uruguai ser mais barato..., mas nós nos 
modernizamos e seguimos atraindo os clientes de Livramento e os 
fidelizamos, o nosso cliente não vai comprar em Rivera (MOZART, 2011). 

 

Presume-se que a resistência à mudança é flexibilizada na medida em que os 

aspectos práticos da modernidade impõem-se sobre a vida social dos sujeitos, 

gerando necessidades. Isso reforça a assertiva de que a tradição e a modernidade 

são campos que coexistem e se comunicam entre si. 

Vale retomar a questão da Praça dos Cachorros, agora sob um olhar cultural. 

Assim, a praça foi alvo de conflito235 entre a comunidade empresarial, a comunidade 

acadêmica santanense e os trabalhadores informais236, que executam 

permanentemente suas atividades comerciais em um espaço público destinado à 

sociabilidade, onde estão símbolos históricos, culturalmente importantes para uma 
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 “Se o conflito é causado por um objeto, pela vontade de ter ou controlar alguma coisa, pela raiva 
ou por vingança, tal objeto ou estado de coisas desejado cria as condições que sujeitam a luta às 
normas ou restrições aplicáveis a ambas as partes rivais. [...] O desejo de possuir ou subjugar ou 
mesmo de aniquilar o inimigo pode ser satisfeito por meio de outras combinações e eventos além da 
luta. Quando o conflito é simplesmente um meio, determinado por um propósito superior, não há 
motivo para não restringi-lo ou mesmo evitá-lo, desde que possa ser substituído por outras medidas 
que tenham a mesma promessa de sucesso” (SIMMEL, 1983, p.134). 
236

 Ex: os camelôs, comércio ambulante, cambistas, comércio de bebidas e lanches, artesãos e 
vendedores de objetos qualificados como artesanato. 
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fatia dos santanenses. Após protestos, em 2011, a Praça dos Cachorros começou a 

receber nova roupagem a partir das obras de restauração.  

 

  
Fotografias 57 e 58 - Da esquerda para a direita – Pergolado da Praça Gen. Flores da Cunha, 
anterior à década de 70, espaço de sociabilidade; 
Fonte: Da esquerda para a direita: Cunha (2011), Blog Filhos de Santana

237
; Arquivo da autora, 2009. 

 
 
 

 

 
Fotografias 59 e 60 - Estátuas da Praça General Flores da Cunha: à esquerda, a estátua de um dos 
cachorros, meados do século XX; à direita, a estátua depredada, no final do século XX. 
Fonte: Blog Filhos de Santana, Arquivo da autora, 2011. 
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Uma sociedade tradicional, como salientado por Giddens (1990), venera o 

passado e valoriza símbolos que representam a perpetuação de gerações. Salienta 

que a tradição não é estática devido à sua reinvenção a cada geração de acordo 

com a herança cultural assumida pelos sujeitos. Dumont (1985) caracteriza a 

sociedade tradicional por ser holista e com forte valorização à hierarquia. A partir 

disso, foi possível identificar as esferas valorativas e as esferas simbólicas das quais 

compartilham os santanenses.  

A forma como tratam as pessoas que trabalham com serviço. É uma relação 
de obrigação de usar uniformes, com muita diferença social, a exemplo das 
pessoas que trabalham como empregada doméstica. É como se fossem da 
época da escravidão. Acho que são pessoas que tinham campo, fazenda e 
que vieram para a cidade e tratam os empregados domésticos como se 
fossem na época da escravidão, que trabalham muitas horas e por pouco 
pagamento e são mal tratados... é uma relação muito diferenciada, distante 
[...] relacionado com o poder do campo. É um perfil ideológico. E vi que 
havia muitas famílias que mantinham esse tipo de relação com as 
empregadas (BENTANCOR, 2011). 

 
[...] a nossa sociedade, apesar de ter, assim, alguns resquícios, melhorou 
nesse sentido da interação. Acho que há menos discriminação, há menos 
preconceito, apesar de que ainda permanece..., não sou eu que digo, mas 
aí está a violência contra a mulher, a violência doméstica, que ainda 
evidencia que somos uma sociedade muito machista, mas as pessoas estão 
mudando. O institucional está ajudando também, ao menos nas denúncias. 
Há instrumentos que permitem que a sociedade consiga evoluir, consiga os 
seus direitos, enfim, eu acredito muito na juventude, que toda essa 
interação com o pessoal de fora, que tudo isso venha a ajudar, que o nosso 
jovem, que ainda traz de casa algum resquício mais forte de 
conservadorismo - não é que é ruim ser conservador, não é isso que estou 
dizendo, mas é que a sociedade tem que caminhar junto com as 
modificações que estão acontecendo, que vão fazendo crescer, a se 
desprender em relação a todos os preconceitos. Então, eu acho que a coisa 
mais triste é o preconceito, a sociedade está mudando e a fronteira mudou 
(DAVILA, 2011). 
 

 

Expressivo, porém, num cenário diferente é o relato de Coronel (2011):  

 

Ao visitar algumas propriedades rurais, descobrimos, por exemplo, que 
muitas vezes é a mulher do campo que “tropereia”

238
 e não o homem! Tem 

mulheres que sempre lidaram com ovelha, com as lidas do campo, com 
cavalo crioulo, um cavalo nativo dessa região. Elas operam o trator, as 
máquinas colheitadeiras em lavoras de trigo [...] Que antigamente era 
restrita ao trabalho do homem. Poucos sabem disso por causa da índole 
machista, do tradicionalismo que não fala sobre isso. Mulher tem 
características específicas no campo que não mistura com as lidas do 
homem. Mas isso está se modificando devido à questão da modernidade, 
por exemplo, o avanço dos direitos das mulheres. Há aspectos sociais 
importantes de se observar. 

                                                           
238

 Grifo da autora para ressaltar o significado da palavra “tropereia”, que significa andar rapidamente 
a cavalo. 
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Porém, a produção de representações pelas instituições sociais é realizada 

pela criação de símbolos e imagens pretéritas, todas as quais selecionadas de 

acordo com os valores que se pretende eternizar (HOBSBAWM, 1997), aqui 

relacionados com os elementos contidos no brasão da bandeira municipal, onde 

está figurado um quartel, uma cabeça de boi, um marco divisório, um cacho de uva, 

um ramo de trigo e geradores de energia eólica. Infere-se que estejam simbolizando 

o conteúdo valorativo derivado das “interações sociais concretas” que, por sua vez, 

resultaram em “formas sociais” (SIMMEL, 1983), a exemplo das invernadas, do 

coronelismo, do arrendamento da terra para o cultivo agrícola, das confrarias de 

degustação de vinho. 

 

 
Figura 3, 4 e 5 - Mudança na representação do brasão da bandeira de Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Foi omitida a figura da árvore e introduzidas as figuras da uva e do trigo, representativas da produção 
de citros e grãos, seguida da sua reformulação, em 2011, complementada pela imagem dos 
geradores de energia eólica. 
Fonte: Da esquerda para a direita – Bandeira Municipal cedida por Velocínio Silveira (2011); 
adaptada pela autora, 2011; recebida de Munhoz (2011). 

 

A simbologia presente no brasão da bandeira municipal revela que a força 

militar, a pecuária e o marco divisório transcenderam a cronologia histórica, pois 

ainda estão representados juntamente com as novas culturas de caráter econômico, 

possibilitadas pela modernidade: tecnologia e globalização. 

Primeiramente, no que se refere à construção da identidade do gaúcho, notou-

se que os aspectos da cultura gaúcha condensam a maioria dos valores exaltados e 

fortemente ligados a uma hierarquia. O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 

de 1947, em que um dos fomentadores fora o santanense, folclorista Paixão Côrtes 

(Fotografia 61), forneceu suporte à construção da identidade regional que positivou, 
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inventou e reinventou elementos tradicionais, anteriormente negligenciados, por 

serem considerados subalternos.  

 

 
Fotografia 61 - Folclorista Paixão Côrtes e a 
maquete do Parque Eólico, em Sant‟Ana do 
Livramento-RS. 2011. 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Sant‟Ana do 
Livramento-RS

239
. 

 

Elegeu-se como representante da tradição gaúcha o peão de estância ligado 

ao trabalho do campo, essencialmente envolvido com a pecuária, muito bem narrado 

pelo interlocutor, Santana (2011),  

[...] na década de 70, se tu chamasses um porto-alegrense de gaúcho ele 
batia, brigava contigo. Gaúcho foi uma crise que se deu na década de 70, 
80, sobretudo na pecuária, que afetou seriamente a economia do Rio 
Grande do Sul. A crise tem o ponto alto de fazer com que as pessoas se 
unam, porque tu nivelas: peão tá mal, patrão tá mal, e aí começaram, 
digamos, os gaúchos, os patrões, sobretudo os filhos de fazendeiros, 
começaram a se voltar pro galpão. Antes o desfile gaúcho em Livramento 
era o desfile de peões. Só quem desfilava era peão. E a partir... não sei 
precisar a época, os filhos do patrão começaram a desfilar... e, de repente o 
patrão estava desfilando junto. Aí, passou-se a valorizar a tradição como 
coisa de todos e não só dos gauchinhos que moravam em campanha. E aí 
o termo gaúcho deixou de ser pejorativo como era antigamente.  
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 Fonte: http://www.sdolivramento.com.br/new/index.php?pagina=buscaGaleria.php&id=25 
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Em entrevista, Albornoz (2011) também contribuiu com essa assertiva, 

Olha, um item que acho bem relativamente novo e muito forte é o 
tradicionalismo; ele é novo porque eu vivi uma época que não se podia 
entrar nos clubes com bombacha e bota. Que a bombacha era uma coisa 
assim só para trabalho. Ninguém, na cidade não usava. Agora, o Paixão 
Cortes, primo do meu marido, estava dizendo que nos anos 50 um amigo 
dele passou na rua da praia em Porto Alegre, de bombacha e de bota, 
vestido a caráter, como gaúcho, foi vaiado! Quer dizer, então, esse revival 
do tradicionalismo da bombacha, da bota, da roupa, dos desfiles farroupilha, 
tudo isso eu acho muito bacana, uma volta ao que é regional. Numa época 
de globalização. E uma coisa da juventude, que quando a gente vê o 
desfile, a gurizada vai inteira, a gurizada ama de paixão. Eu acompanhei 
isso, eu vi e achei muito bonito. Importante, assim, para o estado e para o 
país. Até para a região mesmo, essa “volta”. Mas me ressinto um pouco da 
falta de estudo do regionalismo e falta da busca por verdades. 

 

Mesmo indivíduos isentos do labor no campo se associam às vestimentas e 

aos utensílios tradicionais às tarefas da pecuária, como a bombacha (mobilidade), 

as botas e o chapéu que lhe dão suporte de locomoção e proteção quando montado 

ao cavalo. No entanto, apesar da representatividade significativa da indumentária 

gaúcha, a “tradição inventada”240 reivindica um estilo de vida, um modo de ser, 

conforme as palavras de Paixão Côrtes, 

[...] Mas será que eles têm consciência da origem da palavra “gaúcho”? 
Será que eles sabem a postura, não a representativa na forma de vestir tão 
somente, mas no cantar, no dançar, na psicologia, na postura de ser no que 
ele representa, quando ele está despido das imagens, a roupa identifica, 
mas o homem é que dá a razão de ser [...]. 

 

Quanto aos valores morais, o típico exemplo foi encontrado no tradicionalista, 

V. Silveira que, muito conhecido na cidade, foi muitas vezes indicado por outros 

interlocutores como um pesquisador e praticante, quase que um “guardião” dos 

elementos tradicionais. Conhecido com o autointitulado pseudônimo “Lenço 

Branco”241, V. Silveira se preparou para a entrevista.   

Assim, no dia aprazado, a alegria, o valor e o acolhimento recebidos pelo 

interlocutor foram surpreendentes, pois “Lenço Branco” compôs um cenário de livros 
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Hobsbawn (1984). 
241

A adoção do lenço vermelho e do lenço verde foi uma forma representativa para distinguir os 
federalistas dos republicanos durante a Revolução Federalista, em 1893, no Rio Grande do Sul. Mais 
tarde, o Gen. Flores da Cunha fundou o Partido Republicano Liberal e adotou o lenço branco.O poeta 
Velocínio Silveira adotou o pseudônimo “Lenço Branco” em homenagem póstumas ao seu avô 
paterno, capitão Rodolfo Luis da Silveira, “Chimango até os ossos” (ESTÂNCIA DA POESIA 
CRIOULA, 2011). 
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de poesias e de história, bandeiras do município, revistas e fotografias antigas para 

exibi-las durante as abordagens.  

Entre um relato e outro, “Lenço Branco” declamou poesias tradicionalistas de 

sua autoria, emocionou-se e abriu a porta de entrada ao subsolo da casa reservado 

à coleção de objetos antigos (Fotografia 62), fotos históricas, equipamentos e 

utensílios de trabalho no campo – em especial para a lida na pecuária -, moedas 

históricas, entre outros, em sua maioria significativas representações dos valores 

tradicionais cultuados na sociedade. A impressão era de estar em meio a objetos 

dignos de um museu para visitação pública. 

 

 
Fotografia 62 – Subsolo da residência do entrevistado Silveira.  
Fonte: Arquivo da autora, 2011. 
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Fotografia 63 - Quadro emoldurado da reportagem realizada acerca da 
vida de publicações do poeta Velocínio Silveira. Folclorista, autor de 
vários livros de poesia sobre o tradicionalismo. Sant‟Ana do Livramento-
RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2011. 

 

Para uma parcela dos entrevistados, os sentimentos expressados como o 

orgulho de ter nascido no Rio Grande do Sul não é suficiente para que uma pessoa 

seja considerada um “gaúcho legítimo”. Ele deve expressar esta identidade, seja 

frequentando o CTG, seja vivendo no meio rural ou mesmo ter lidado com o campo 

e com o gado. Além disso, a representação do “gaúcho legítimo” traz consigo 

valores que incluem o respeito à instituição da família, respeito aos mais velhos, 

respeito aos valores morais a exemplo da carta de princípios242 do MTG e os valores 

relativos ao espaço privado. Segundo Albornoz, em depoimento: “A gente não tem 

ideia da força do CTG!”. 

Junto com Alegrete [município vizinho], somos os mais tradicionalistas do 
Rio Grande do Sul. Dia 20 de setembro, há uma disputa para ver quem 
coloca mais cavalos no desfile. É uma tradição e você acaba se 
envolvendo!! Paixão Cortes é o folclorista mais importante do Brasil e, esses 
resquícios ficam na tradição do carreteiro, no churrasco, no chimarrão, na 
própria produção nas antigas estâncias e nas fazendas! Não temos o hábito 
de comer peixe (CONCEIÇÃO, 2011). 
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 Fonte: http://www.mtg.org.br/principios.html 
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Observa-se que, através da criação dos elementos que constituem a tradição, 

existem sinais de que ela sirva como “mecanismo de controle”243 pela coletividade 

dos enunciados a exemplo do espírito de concorrência que aparece nos desfiles de 

20 de Setembro, expressão máxima entre os adeptos dos programas do 

tradicionalismo e com densa influência no presente. 

Nós consideramos que temos muito mais amor por essa terra do que os 
demais, porque a gente é ligado ao campo. Aqui existem vários tipos de 
gaúcho, mas nós somos Região de Campanha, nós somos ligados ao 
cavalo, ao boi, à fazenda. Nós nos consideramos um pouquinho mais 
gaúcho porque nossa lida profissional é mais ligada as coisas do campo. O 
que a gente tem de raiz e que não vai perder nunca, não faço questão de 
perder. [...] Somos gaúchos de coração, e brasileiros por opção (QUINES, 
2011). 

 

Desta forma, o orgulho, o sentimento de pertencimento e o cumprimento das 

normas morais que regem os limites e as possibilidades desta identidade regional 

podem ser vistos de forma hierárquica. Tal evidência pode ser observada em campo 

quando os interlocutores diziam ser “mais gaúchos” do que os gaúchos que 

nasceram em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, pois os primeiros 

tinham mais ligação com o pampa, vieram e se encontraram no espaço rural, além 

de vivenciarem a cultura gaúcha cotidianamente.  

Assim, consideram-se genuinamente “indivíduos-no-mundo”, enquanto que os 

demais, os que não vivencia os aspectos da cultura gaúcha, ou aqueles que 

absorveram o modo de viver moderno, seriam os “indivíduos-fora-do-mundo”, um 

indivíduo extra-mundano244 (DUMONT, 1985). 

Um exemplo pode ser trazido por um dos interlocutores que vivencia estes 

valores tradicionais, pois se considera “do modelo antigo”, ou seja, contrapondo os 

valores oriundos da modernidade (individualismo). O valor dado à instituição familiar 

de formato hegemônico – composto por pai, mãe e seus filhos – fundamenta a 

existência de um dos lugares em que se vivencia a cultura gaúcha representada 

pelos CTGs.  
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Giddens (1991). 
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 O indivíduo renunciante, para Dumont, é “o homem que procura a verdade última abandona a vida 
social e as suas imposições para se consagrar ao seu progresso e ao seu destino próprios” (1985, p. 
35). 
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Quines (2011) comentou sobre a resistência dos integrantes da entidade em 

aceitar casais que se divorciaram e ao fato de haver o critério de que, para se 

associar na entidade, o indivíduo só poderia fazê-lo mediante a apresentação da 

certidão de casamento, sobretudo as mulheres. Atualmente, as mulheres já 

possuem o direito de associarem-se de forma independente e a entidade passou a 

aceitar associados divorciados. 

O interlocutor atribuiu às mudanças o fato de que a mulher conquistou espaços 

na sociedade, ocupando, inclusive, empregos considerados masculinos. A 

modificação na estrutura familiar tradicional pode ser atribuída aos aspectos da 

modernidade que, flexibilizando a rigidez da tradição, atualmente as pessoas podem 

usufruir da sociabilidade proporcionada pela entidade anteriormente relacionada. 

Percebe-se, assim, o embate antagônico entre a fixidez da tradição e a fluidez 

da modernidade atuando num mesmo contexto. Situação típica também foi 

identificada durante uma das entrevistas, pois a livre e fluida verbalização acerca de 

suas “reais” percepções e vivências vieram à tona somente após a finalização da 

entrevista. Percebeu-se, então, que parte do discurso gravado contrapunha-se ao 

discurso pós-gravação, isto é, o interlocutor omitiu informações que “não poderiam 

ser divulgadas”, talvez por “parecerem incorretas” ou alvo de crítica por parte de 

outras dimensões da sociedade.  

Infere-se que, para serem “politicamente corretos”, os indivíduos devem manter 

uma aparência que os coloque “em pé de igualdade” ante determinados valores da 

modernidade. A forma de organização tradicional da sociedade gaúcha possui uma 

ideologia própria, com princípios rígidos, muitos dos quais se diferenciam de outras 

sociedades, principalmente diante dos valores da modernidade. 

Desta forma, percebeu-se que nas relações mais cotidianas, principalmente no 

que tange o âmbito familiar (espaço privado), são perceptíveis as ações orientadas 

com maior nitidez pela cultura tradicional. Contudo, ouvir música nativa 

genuinamente santanense, vestir-se conforme as normas tradicionalistas, além de 

orientar suas ações conforme os princípios morais da tradição, ainda estão muito 

presente na maneira de se apresentar na sociedade. 
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Os aspectos tradicionais são reforçados através da linguagem ritual contidos 

na “memória coletiva”245 carregados de performance, palavras e/ou práticas por 

vezes incompreendidas em seu verdadeiro e genuíno significado, inclusive pelos 

próprios falantes. Contudo, além de unir a comunidade tradicionalista e gerar 

sentimento de pertencimento, o ritual também é um meio de preservação da 

memória coletiva que reforça as experiências do cotidiano e suas verdades. Isso se 

propagou e se repetiu, pois muitas comunidades gaúchas que estão “mundo à fora” 

construíram em seus locais de moradia um CTG. Isso tem contribuído para que essa 

entidade seja conhecida mundialmente (lembrando Boaventura, seria uma forma de 

produção da globalização identificada como “localismo globalizado”). Em condições 

do “sistema-mundo”246, a entidade de raiz é local e está se globalizando. Na mesma 

medida, localiza-se no sentido de serem mais vistos e reconhecidos como 

particularismos típicos da sociedade gaúcha, sobretudo na fronteira oeste, em 

Sant‟Ana do Livramento e Alegrete-RS.  

Perante a expansão da aceitação dos produtos tradicionais de Sant‟Ana do 

Livramento, será que é um sinal de que esteja havendo uma influência inversa à 

adesão aos valores globalizados, e portanto, configurando o que Giddens, em seu 

livro “Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós?”  denomina 

de “colonização inversa”? 

De forma a reproduzir o caráter paternalista, mesmo que sutilmente, entre as 

falas irromperam percepções que, ao mencionarem o Parque Eólico, denotaram a 

esperança na multiplicação de empresas fornecedoras de serviços e paralelo 

acolhimento empregatício à parcela da força de trabalho “flutuante”. Refere-se aqui 

não tão somente aos desempregados suscetíveis ao aumento ou diminuição diária 

das changas, mas também e, sobretudo, aos técnicos que aguardam novas ofertas 

de postos de trabalho e que nelas possam se fixar.  

Tal expectativa remete ao passado, especificamente à década da abertura dos 

free shops - muito bem lembrada por Schäffer (2011)247 - e à esperança da 

reativação do parque industrial (frigoríficos e lanifícios), salientado por Moreira 
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 (HALBWACHS, 1990). 
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 Boaventura de Souza e Santos (2000). 
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 Entrevistada em 2011. 
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(2011)248. Acontece que o século XX corresponde a um período de absorção da 

cultura laboral e técnica tradicional dada pelo conhecimento empírico conferido ao 

manejo do gado, ao corte da carne e da lã, bem como do processamento dos 

insumos necessários à pecuária. 

Além do paternalismo, os munícipes também conviveram com o caráter 

clientelista expresso no momento em que as pessoas mantêm-se fiéis aos partidos 

políticos por conta de auxílios financeiros, bem como do alargamento propositado na 

oferta de empregos específicos (“aos clientes”), sobretudo no setor público e em 

períodos de crise, fazendo com que perdurem resoluções pautadas nas trocas de 

favores.  

Cunha (2011)249, ao entrevistar o pesquisador e historiador, prof. Hessel,  

ressalta que a modernidade já se fazia presente desde o início do século XIX, época 

em que a fronteira sul brasileira250 construiu teatros e prédios cuja arquitetura 

permanece testemunhando um tempo de intensas relações culturais entre povos 

imigrantes e descendentes de portugueses e espanhóis. Segundo o autor, apesar da 

imagem de rudes fazendeiros e trabalhadores no campo pampeano em atividades 

agropastoris, era uma população que não descuidava das artes e da literatura, 

sobretudo em períodos de economia favorável ao comércio do charque. 

Contudo, à cultura erudita participavam alguns indivíduos, ou grupos, aptos a 

apropriarem-se do conhecimento especializado251, geralmente reivindicado pelas 

classes abastadas representadas pelos fazendeiros e filtrado pelos valores 

compartilhados entre redes de influência, a exemplo dos grupos de teatro, confrarias 

de poesia e música.  

Associado ao fato de que no senso comum a modernidade está em 

consonância com o progresso econômico e o desenvolvimento proporcionado pelas 

tecnologias, conforme os dados trazidos por esta pesquisa, parte dos efeitos da 

globalização parecem opostos neste município.  Percebe-se que o “atraso 
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 Entrevistado em 2011. 
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 Segundo Hessel, nos séculos XIX e XX 0, 80% do tempo eram de paz contra 20% de tempos de 
guerra (apud CUNHA, 2011). Tal fato poderia representar a ausência do Estado na fronteira Brasil 
Uruguai. 
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 A fronteira relacionada inclui os Municípios de Sant‟Ana do Livramento, Jaguarão, Bagé, Santa 
Vitória do Palmar, Rio Grande, Pelotas e Quaraí. 
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“Poder diferencial” (GIDDENS, 1991). 
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econômico”, a falta de postos de trabalho e de renda estão fortemente vinculados 

com o servilismo, a resistência às inovações e ao paternalismo.  

Desta forma, ao relatar a introjeção da hierarquia nas ações sociais, poderia se 

questionar acerca do impacto da globalização sobre a cidade de Sant‟Ana do 

Livramento, pois não há como atribuir somente a um fator as desigualdades 

proporcionadas pela globalização. Os aspectos subjetivos (culturais) contribuíram 

para a efetivação deste processo. No entanto, no senso comum, nos relatos dos 

interlocutores, existe um fator que impede o sucesso e o crescimento econômico 

que é o conservadorismo do ethos do gaúcho no que diz respeito aos valores 

“presos” à uma sociedade hierárquica. 

Por outro lado, com objetivos restritos e modestas políticas de turismo, os 

turistas acabam por ignorar a potencialidade dos demais atrativos turísticos 

(Fotografia 64), entre eles: festas campeiras que incluem: desfiles de cavalos, 

domas, marcação, tropeadas, rodeios e invernadas252 (danças), concurso de 

pandorgas, jogos de cancha reta e de “truco”, conforme depoimento.  

[...] De grande tradição pecuária, a região abriga regularmente competições 
rurais conhecidas como gineteadas. Eu decidi assistir a uma dessas 
verdadeiras olimpíadas campeiras. Peões de Livramento e Rivera, 
montados em galhardos cavalos crioulos, exibem sua destreza no tiro de 
laço, na boleadeira e nas demais modalidades, cujo maior objetivo é exercer 
controle sobre as reses. Depois das provas, os acampamentos das 
estâncias transformam-se em vitrine da mais autêntica culinária pampeana: 
torta de bola de touro [iguaria preparada com os testículos do desafortunado 
macho bovino], mondongo [tripa de ovelha] e ensopado de espinhaço [um 
cozido feito com as costelas da ovelha]. Diante de tão ortodoxo cardápio, 
preferi almoçar uma, digamos, frugal parilla em Rivera (BARROS, 2011). 

 

O município conta com outros atrativos como feiras, museus, balneários, 

patrimônio arquitetônico, CTGs, vitivinícolas, turismo rural, “casas de latas”, Parque 

Internacional, monumentos, marcos divisórios, Cerro de Palomas (Fotografia 65), 

Parque Eólico, entre outros patrimônios históricos e naturais.  
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 Originalmente designado ao tempo de chuva, inverno, vento; reunir cavalos para troperear; reunir 
a boiada para marcação, vacinação, etc. Os grupos de dança gaúcha se apropriaram desse termo 
para referirem-se aos treinos de danças tradicionalistas folcloristas, realizados em CTGs. 
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Fotografia 64 - Feira de artesanato na Praça Internacional, em Sant‟Ana do Livramento-
RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2008. 

 

 
Fotografia 65 - Cerro Palomas, em Sant‟Ana do Livramento-RS. 
Fonte: Arquivo da autora, 2009. 
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O passeio e os encontros com moradores, visitantes e amigos entre as praças 

da fronteira ainda fazem parte da memória de alguns santanenses.  Por isso, eleger 

o turismo na presente tese como importante fenômeno social, se deve ao processo 

migratório da fronteira, ao prolongado e histórico fluxo de viajantes que se 

direcionam a Sant‟Ana do Livramento e Rivera, e à sua relevância na modernidade e 

aos investimentos do trade turístico na fronteira relacionada. 

A natureza superlativa da introjeção de valores e heróis remotos na história 

santanense pode ser uma forma de atenuar a tonalidade das aspirações insatisfeitas 

e difíceis de saciar, como salienta Silveira (2011), em depoimento “Houve mudança 

quando deixou de existir um líder nato! Eu sou do tempo do Getúlio Vargas!”.  

É um movimento individual que, por extensão via inter-relações sociais, 

primeiro com a família depois na escola, nas amizades e no ambiente de trabalho, 

comparece na sociedade de forma a neutralizar a ameaça percebida pelo sujeito 

frente à desordem e ao caos social. Pode ser uma forma de encontrar na 

apropriação de representações e de símbolos tradicionais o efêmero alívio da 

desesperança, geralmente dado pela recuperação aparente e temporária das 

frustrações. Assim, estima-se que a manutenção dos valores tradicionais de alguns 

sujeitos entrevistados também serve como refúgio homeostático e restaurador. Em 

depoimento, Albornoz (2011) abordou a respeito do revival do tradicionalismo numa 

época de globalização, do qual ela admira por ser atualmente uma paixão da 

juventude santanense.  

Desta forma, pode-se apontar que os aspectos culturais da sociedade 

santanense são relevantes na compreensão dos efeitos dos fatores externos, como 

o impacto que a microeconomia influencia as decisões dos indivíduos de modo a 

redirecionarem o campo sociocultural da localidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a totalidade, hoje, significa estudar a crise da sociedade  
e os novos contextos que lhe conferem sentido (AUGÉ, 2008). 

 

Em vista do que foi apresentado nessa pesquisa, retomam-se os principais 

aspectos de estudo propostos inicialmente. Como premissa, tem-se o fato de que o 

enfrentamento, o choque de interesses e o impacto do diferente e do novo, aos 

quais os sujeitos são submetidos, interpõem-se de forma a alterar a estrutura e a 

característica territorial dessa região. 

Desde o princípio da elaboração da presente tese, objetivou-se investigar as 

dinâmicas socioeconômicas ocorridas em uma sociedade tradicional, provocadas 

pela modernidade, considerando, potencialmente, os fatos sociais repletos de 

contradições e interesses que, dinâmicos e em expansão, afetam o município 

considerado.  

Uma única abordagem de pesquisa não contemplaria suficientemente a 

interpretação dos dados coletados no trabalho de campo. Por isso, privilegiou-se a 

abordadem qualitativa para elucidar dados quantitativos, pois fora no percurso da 

realização de entrevistas que vieram à tona alguns insights, sobretudo na leitura da 

plataforma quantitativa, a qual revelou mudanças de ordem social e econômica, 

fundamentais para a interpretação da dinâmica cíclica que vem ocorrendo no 

município em questão.  

O recorte temporal, que se refere ao início da década de 70, do século XX, até 

o final da primeira década do século XXI, contemplou diversas mudanças ocorridas 

em níveis globais e que refletiram, decisivamente, no âmbito local, neste caso, 

essencialmente tradicional representado pelo município de Sant‟Ana do Livramento-

RS-BR. Em escala mundial, vivia-se um conflito ideológico polarizado que interferia 

nas principais economias mundiais, prevalecendo as ordens dos países 

hegemônicos, no período da Guerra Fria. Na década de 80, ocorre a impossibilidade 

de se efetivar o socialismo, dando espaço para a globalização da economia.   
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Em níveis nacionais, até 1985, viveu-se o período da ditadura militar, 

fechamento e abertura política, exaltação dos movimentos sociais, crescimento 

econômico, acentuação da desigualdade social, além da redemocratização do 

Estado. Os anos que seguiram foram marcados por uma hiperinflação que, de certa 

forma, privilegiou a economia de Sant‟Ana do Livramento. Políticas de estabilidade 

da moeda, como o Plano Real de 1994, e da vigoração do MERCOSUL em 1995, 

atingiram direta e negativamente a economia santanense.  

Para melhor entender esse contexto político e econômico que também atingiu 

Sant‟Ana do Livramento, apoia-se em Santos (1996), no que diz respeito ao 

privilégio concedido pelo mercado global, introduzindo, não raro, a desordem nas 

regiões produtoras e ameaçadas. Isto porque são regiões que participam 

desigualmente com o rol de bens e serviços revelando maior inserção na divisão 

internacional do trabalho.  

Paralelamente, o espaço revela-se inseguro frente ao novo e é pouco 

entendido pela população local, pelas governanças locais. Ao mesmo tempo, o 

mercado global abre oportunidades de trabalho e de renda. Assim, o velho e o novo 

coexistem e se complementam, mas, também, geram conflitos regionais, inter-

regionais, locais e internos entre a população, o poder público e as empresas. 

Uma das consequências foi o fechamento do Parque Industrial (século XX), 

onde a principal empresa de Sant‟Ana do Livramento, o Frigorífico Armour, estava 

instalada. Com seu encerramento, a população que ficou desempregada, deixou, na 

sociedade santanense, sentimentos de perda, cujo luto ainda não foi totalmente 

elaborado e superado.  

Foi perceptível, entre os relatos, a necessidade de que uma grande empresa 

se instale na cidade e oferte os empregos em massa, perdidos no passado. No 

entanto, em parte, a construção do Parque Eólico (Século XXI) gerou expectativa na 

população com relação ao anúncio de novos postos de trabalho diretos e indiretos. 

Este pode ser um fato importante que apazigue o vazio gerado pela perda dos 

empregos de outrora, simbolizando, novamente, a retomada de valores tradicionais, 

como o paternalismo.  
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A partir da identificação do ciclo econômico ocorrido durante o século XX, 

juntamente com as abordagens de alguns interlocutores, descortinou-se a relação 

da fixidez de elementos tradicionais contidos na ação dos indivíduos. Reproduzem, 

portanto, propriedades estruturais que alimentam um pretérito ideário, cujo contexto 

era de paternalismo, clientelismo e servilismo. Como ainda existem laços vinculados 

ao passado, época em que se estabeleceram os latifúndios, percebe-se a 

persistência desses vieses na rede de relações sociais na atualidade, em Sant‟Ana 

do Livramento.  

Mesmo após ter experienciado o desamparo deixado pelo desemprego em 

massa pelas empresas multinacionais que investiram no Frigorífico Armour, muitos 

santanenses ainda almejam o retorno dos empregos providos por organizações 

multinacionais. O poder financeiro advindo do investimento de capital estrangeiro 

(estranho, idealizado como herói) pode estar relacionado com o poder daquele que 

provê empregos, salários e férias. Além disso, existem questões de ordem subjetiva 

vinculadas à obediência, à disciplina e aos horários a serem cumpridos. 

Percebeu-se que a sociedade santanense fornece a combinação dos 

elementos da tradição e da modernidade, favorecendo a expansão das instituições 

da modernidade. Seja pelo capitalismo: pelo sistema de produção os quais 

encontram um perfil ideal no sujeito local, imbuído de valores tradicionais, 

reconhece-se a subalternidade e o respeito à hierarquia, principalmente no que 

remete às relações de trabalho. Além disso, tradicionalmente, o consumidor 

perpassa a fronteira para adquirir produtos mais baratos e importados; seja o poder 

militar: pela necessidade de controlar a violência; seja o industrialismo: no momento 

em que favorece a expansão da divisão internacional do trabalho. 

Ademais, os interlocutores apresentaram uma retórica fortemente ligada a um 

“imaginário coletivo” que revela o apego aos valores tradicionais, atrelados aos 

interesses da minoria hegemônica, ou seja, encaixados “no mundo”, a serviço de um 

sistema hierárquico. Observa-se que os aspectos culturais orientam as ações dos 

sujeitos no que se refere aos aspectos econômicos e sociais. 

Mesmo que a reflexividade seja um exercício de libertação da fixidez da 

tradição, a sociedade santanense precisa emancipar-se e assumir “as rédeas” que 
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conduzem ao desenvolvimento local e regional sem, contudo, excluir os segmentos 

tradicionais que alavancam o crescimento do município.  

Essa ideia incita a questões advindas de ordem global sobre o local e vice-

versa. Implica ser, a fronteiriça sociedade santanense, isenta dos processos de 

distribuição equitativa entre os fluxos humanos e de capitais, haja vista a presença 

dos free shops em Rivera, no lado uruguaio da fronteira. Os fluxos globais atuantes 

no local – investimentos em bolsas de valores, transferência de capital - acentuam 

as dificuldades das forças sociais e segmentos locais em estabelecer um 

desenvolvimento endógeno.  

Além disso, o desenvolvimento endógeno pode ficar prejudicado pela 

imposição de políticas (normas, ações) hegemônicas advindas das empresas 

monopolizadas e mundializadas sobre o local. Não obstante, suas estratégias são 

elaboradas fora da região, contemplando incipientemente o sistema de valores 

culturais da população, geralmente revelados pela “memória coletiva” do local. 

Entre os discursos dos interlocutores, foi possível perceber que a noção de 

desenvolvimento está fortemente atrelada ao crescimento e ao processo da 

modernidade, representado pelas grandes empresas, principalmente estrangeiras. 

No entanto, infere-se que os obstáculos à efetivação do desenvolvimento estão 

vinculados aos elementos valorativos e estilo de vida conservador da sociedade 

santanense. Os dados quantitativos revelaram que a modernidade (a globalização, o 

capitalismo) provocou o crescimento econômico e acentuou a segregação social. 

Por outro lado, a modernidade trouxe oportunidades educacionais como as 

universidades e, também, a obrigatoriedade escolar, fazendo com que o número de 

crianças e adolescentes estivesse mais presente nas escolas. Esse é um indicador 

positivo e que eleva o nível de qualificação dos santanenses.  

As evidências das desigualdades sociais apareceram no expressivo aumento 

da classe “E”, na diminuição das classes “B” e “C” e, quase extinção da classe “A” no 

período dos quarenta anos pesquisados. Informações como a expansão da 

informalidade e do desemprego são exemplos que ilustram tal realidade. Estes 

efeitos culminaram na evasão demográfica, diminuindo o contingente populacional 

no município.   
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A presença dos free shops em Rivera intensificou a mobilidade de turistas 

atraídos pelo consumo de produtos importados e de valores acessíveis. Tal 

aglomerado culmina na necessidade de serviços que atendam os visitantes da 

fronteira, fato este que também beneficia o comércio de Sant‟Ana do Livramento. 

Observou-se que este fenômeno poderia ser aproveitado estrategicamente pelas 

políticas públicas de turismo. 

Os atores que estimulam o setor dos serviços turísticos são, em sua maioria, 

internos, empresários do setor da hospitalidade (meios de hospedagem e 

restauração alimentar), indivíduos prestadores de serviços turísticos (agentes 

turísticos, serviços de hotelaria e gastronomia, transportes, entre outros.).  

Culturalmente são muitos os protagonistas empenhados a dar vida aos 

atrativos tradicionalistas, cuja expansiva adesão, provavelmente, expresse certo 

cansaço da cultura global. Os eventos de cunho tradicionalista são realizados nos 

Centros de Tradições Gaúchas, nos piquetes, bem como nos desfiles e nas 

cavalgadas que transformam as ruas da cidade e as estradas no meio rural num 

palco onde exibem seus cavalos, suas vestimentas e seus utensílios de lida 

campeira. Além disso, os programas dos eventos tradicionais remetem a um 

passado heróico expressado pelos jogos, pela dança/música, pelos versos/poesias. 

Os cenários são materializados em um ambiente vinculado ao campo, às batalhas e 

ao trabalho no campo, sobretudo à pecuária. 

Por outro lado, o turismo de compras gerou um “consumo predatório”, em que 

as visitas em massa estão em desacordo com o porte e a infraestrutura do município 

de Sant‟Ana do Livramento. Torna-se, desta forma, insustentável, pois a 

movimentação intensa do fluxo turístico tem reconfigurado as “paisagens 

tradicionais” da Avenida Internacional com a maciça presença de bancas comerciais, 

tanto de alimentos como de vestuários e produtos eletrônicos. São caracteríticos de 

um comércio informal de sobrevivência. 

Além do desafio em garantir que os alimentos ofertados na rua sejam de 

qualidade ao comensal, Sant‟Ana do Livramento enfrenta a questão do turismo 

autofágico pela inexistência de uma infraestrutura (rede de esgoto e seu tratamento, 
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recolhimento do lixo, entre outras providências relacionadas à saúde pública) 

adequada que suporte receber o fluxo de um turismo de massa.  

Acontece que o município e a região estão situados sobre a reserva de água 

doce do Aquífero Guarani. Isto quer dizer que essa região teria de estar preparada 

para receber turistas de forma a preservar a salubridade de seus solos e de suas 

águas.  

Os impactos negativos também se fazem sentir pela falta de reação da 

população frente aos debates públicos de um cotidiano que gerou a perda da 

“tranquilidade” e o sentimento de desassossego ao citadino. 
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APÊNDICE I 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1) Nome completo:  

2) Idade:  

3) Profissão:  

4) Profissão dos pais:  

5) Naturalidade:  

6) Estado civil: 

7) Possui filhos? Quantos? Onde eles vivem?  

8) Como é sua vida em Sant‟Ana do Livramento? 

9) Tempo que mora em Sant‟Ana do Livramento: 

10)  Como se caracterizava a vida (o dia-a-dia) em Livramento antes da instalação 

dos free shops em Rivera? 

11)  Quais as mudanças que o Sr. percebe na vida em Sant‟Ana do Livramento nos 

dias atuais? 

12)  Vantagens e desvantagens, do seu ponto de vista, da instalação dos free shops 

em Rivera para o município de Sant‟Ana do Livramento? 

13)  Gosta da cidade? Por quê? 

14)  Você acha que houve mudanças em Sant‟Ana do Livramento. Quais? 

15)  Como era a vida em Sant‟Ana do Livramento antigamente? E agora? 

16)  Qual foi a reação notada na comunidade com a entrada dos free shops em 

Rivera? 

17)  Na sua opinião, a cidade de Livramento teve melhorias ou se prejudicou com a 

entrada dos free shops? Se houve melhorias, quais são elas? Se não houve, o 

que piorou? 

18)  O que você costuma fazer nos domingos e finais de tardes? E você observa as 

pessoas fazendo o que nestes períodos? 

19)  Quais os principais problemas enfrentados pelos habitantes de Sant‟Ana do 

Livramento? 

20)  Antes da entrada dos free shops, qual era a principal força política ou 

econômica na cidade? 

21)  Existiam pessoas que representavam essas forças? Quem? 
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22)  Como é a educação em Sant‟Ana do Livramento?  

23)  Antes da entrada das universidades, as pessoas costumavam sair da cidade 

para estudar? Elas costumam voltar para Sant‟Ana do Livramento? 

24)  Qual a principal atividade dos jovens na cidade? 

25)  Qual as principais atividades econômicas de Sant‟Ana do Livramento? 

26)  Como são os serviços de saúde em Sant‟Ana do Livramento? 

27)  Em caso de doença, as pessoas costumam recorrer a quem? 

28)  Como é a segurança na cidade? 

29)  Qual a posição da prefeitura perante os camelôs? E da comunidade? 
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APÊNDICE II  

 AGENDA DAS ENTREVISTAS 

ID INSTITUIÇÃO\PROFISSÃO 
NOME DO 

REPRESENTANTE 
LOCAL DA ENTREVISTA 

DATA DA 
ENTREVISTA 

HORÁRIO DA 
ENTREVISTA 

1 Cooperativa de Assentados de Livramento Itacir Soares Dependências da Cooperativa Julho de 2009 14h 

2 Jornalista e Vereador Dagoberto Reis Câmara de Vereadores Julho de 2009 14h 

3 Professora Vera Albornoz Residência Julho de 2009 15h 

4 
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais 

da Fiação e Tecelagem 
Edenilson Vargas Cooperativa Julho de 2009 15h 

5 Pousada Fazenda Palomas Atílio Ibargoyen Fazenda Palomas Julho de 2009 19h 

6 Professor Luiz Carlos Sant‟Ana Residência 
Segunda-feira, 25 
de julho de 2011 

14h 

7 Dona de Casa Adelaide Santiago Residência 
Segunda-feira, 25 
de julho de 2011 

16h 

8 Secretário Municipal de Desenvolvimento Sérgio Aragon 
Gabinete do secretário de 

Desenvilvimento 
Terça-feira, 26 de 

julho de 2011 
12h 

9 Sindicato dos Empregados do Comércio 
João Carlos Pereira 

Gonzales 
Sindicato  

Terça-feira, 26 de 
julho de 2011 

14h 

10 Escritor - Tradicionalista Velocínio Silveira Residência 
Terça-feira, 26 de 

julho de 2011 
16h 

11 Vice-Prefeito – Professor Ângelo Santana Residência 
Terça-feira, 26 de 

julho de 2011 
17h30min 

12 
Prefeitura Municipal de Sant‟Ana do 

Livramento 
Wainer Vieira Machado 

Gabinete do Prefeito Municipal 
de Sant‟Ana do Livramento 

Quarta-feira, 27 de 
julho de 201 

10h 

13 Presidente da Câmara de Vereadores Sérgio Moreira 
Gabinete - Câmara de 

Vereadores 
Quarta-feira, 27 de 

julho de 2011 
15h 

14 Câmara de Vereadores 
Luiz Carlos Cláudio 

Coronel 
Gabinete - Câmara de 

Vereadores 
Quarta-feira, 27 de 

julho de 2011 
16h 

15 Câmara de Vereadores - Professor 
João Batista Lima 

Conceição 
Hotel Verde Plaza 

Quarta-feira, 27 de 
julho de 2011 

21h 

16 Escritor - Historiador 
Carlos Alberto Fernandes 

Correia -  Potoko 
Residência 

Quinta-feira 28 de 
julho de 2011 

9h 

17 Presidente da ACIL Sérgio Oliveira ACIL Quinta-feira 28 de 10h 
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Julho de 2011 

18 Comércio Exterior Oscar Mário Bentancur ACIL 
Quinta-feira, 28 de 

julho de 2011 
14h 

21 Escritoras e Pesquisadoras Liane Chipollino Aseff Hotel Verde Plaza 
Quinta-feira, 28 de 

julho de 2011 
15h30min 

22 CTG Presilha do Pago 
Rui Francisco Ferreira 

Rodrigues 
ACIL 

Sexta-feira, 29 de 
julho de 2011 

9h 

23 Câmara de Vereadores Nelmo de Oliveira 
Gabinete – Câmara de 

Vereadores 
Sexta-feira 29 de 

julho de 2011 
14h 

24 Pedagoga, secretária executiva da ACIL 
Maira Angelica Fontes 

Araujo 
ACIL 

Sexta-feira, 29 de 
julho de 2011 

15h 

25 CTG Fronteira Aberta José Carlos Quines Residência 
Sexta-feira, 29 de 

julho de 2011 
16h 

26 Escritor e Tradicionalista Paixão Côrtes Hotel Portal 
Sábado, 30 de julho 

de 2011 
8h30min 

27 Profissional Liberal Orácio D‟Ávila Residência 
Sábado, 30 de julho 

de 2011 
11h 

28 Secretaria Municipal de Cultura Edson Luis Farias Casa de Cultura 
Sexta-feira 12 de 
agosto de 2011 

9h 

29 Professora Vera Albornoz Residência 
Sexta-feira 12 de 
agosto de 2011 

11h30min 

30 Pousada Fazenda Palomas Atílio Ibargoyen Hotel Verde Plaza 
Terça-feira, 23 de 
agosto de 2011 

9h30min 

31 Câmara dos Diretores Lojistas Mozart Mattar Hillal Hotel Verde Plaza 
Terça-feira, 23 de 
agosto de 2011 

14h 

32 Geógrafa Uruguaia Gladys Bentancor 
Residência – Sant‟Ana do 

Livramento 
Terça-feira, 23 de 
agosto de 2011 

15h 

33 Escritoras e Pesquisadoras Adriana Dorfman Residência – Porto Alegre 
Sexta-feira 02 de 
setembro de 2011 

14h 

34 Escritoras e Pesquisadoras Neiva Schäffer Residência – Porto Alegre 
Sexta-feira 02 de 
setembro de 2011 

14h 
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APÊNDICE III 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de Consentimento de Participação em Pesquisa 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Doutorado em 

Desenvolvimento Regional 

 

Pesquisa: “A dinâmica entre tradição e modernidade em Sant‟Ana do 

Livramento/RS” 

 

Pesquisador principal: Rut Friedrich Marquetto 

Orientador de Tese: Prof. Dr. Marcos Ferreira 

 

 Estamos realizando uma pesquisa cujo objetivo central é analisar as 
transformações sociais ocorridas em Sant‟Ana do Livramento/BR, no período de 
1970 a 2010, com o objetivo de compreender os impactos observados no município 
a partir da entrada dos free shops em Rivera-UY.  

Ao abordarmos as transformações ocorridas na cidade de Sant‟Ana do 
Livramento, é nossa intensão fazer uma análise dos pontos fortes e fracos da cidade 
que, certamente, contribuirá com um melhor desenvolvimento do município.  

O trabalho de análise sobre entrevistas, material jornalístico e documentos 
oficiais permitirá conhecer as mudanças sociais importantes ocorridas no período. 

Esclarecemos que essa pesquisa será realizada através do seguinte 
procedimento:  

1) A elaboração de entrevistas com os/as representante/s institucionais e 
moradores santanenses que serão gravadas e, em seguida, transcritas para fins de 
pesquisa.  

2) O material resultante das entrevistas, as gravações, as imagens e os 
documentos serão mantidos sob a guarda da pesquisadora doutoranda Rut Friedrich 
Marquetto, responsável pela pesquisa, por um período de 2 anos. 

3) Ressaltamos que será assegurado às/aos participantes o caráter 
confidencial e anônimo das informações, bem como a possibilidade de desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento. Esclarecemos, ainda, que as 
informações reunidas serão usadas, unicamente, para fins desta pesquisa e dos 
trabalhos científicos que dela se desdobrarão. 

A pesquisa será desenvolvida por Rut Friedrich Marquetto, doutoranda em 

Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, com a 
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participação de Graziela da Silva Motta, mestranda em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal de Santa Maria. 

Agradecemos, desde já, sua colaboração. Sant‟Ana do Livramento, ----/---/----. 

Eu, --------------------------------------------, declaro que fui informado dos objetivos 

e justificativas desta pesquisa de forma clara e detalhada. Todas as minhas dúvidas 

foram respondidas e sei que poderei solicitar novos esclarecimentos a qualquer 

momento. 

 

 

--------------------------------------------------- 

   Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

--------------------------------------------------------- 

  Assinatura dos Responsáveis pela Pesquisa 
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